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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 110 Medborgarförslag om ökat invånarantal i 
kommunen

2019/836

§ 111 Medborgarförslag om att aktiviteter för barn från två 
års ålder och uppåt behövs i kommunen

2019/1158

§ 112 Medborgarförslag om multirink på isplanen i Hede 2019/1309
§ 113 Medborgarförslag om plastsarg på skolan i Hede för 

sommar- och vinteraktiviteter
2020/25

§ 114 Medborgarförslag om att lekparken vid busstationen 
i Sveg ska förbättras

2017/230

§ 115 Motion om att på kommunens menyer ange köttets 
ursprung

2019/1227

§ 116 Granskning av ekonomistyrning inom 
socialförvaltningen

2020/233

§ 117 Instruktion till ombud till Härjeåns kraft AB:s 
årsstämma

2020/205

§ 118 Instruktion till ombud till Vatten och miljöresurs i 
Berg Härjedalen AB:s årsstämma

2020/206

§ 119 Beslut om Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 
under 2019 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet

2020/216

§ 120 Instruktion till ombud till Härjegårdar fastighets 
AB:s årsstämma

2020/207

§ 121 Beslut om fastighetsbolaget Norkom AB:s 
verksamhet under 2019 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet

2020/217

§ 122 Instruktion till ombud till fastighetsbolaget Norkom 
AB:s årsstämma

2020/209

§ 123 Beslut om Härjedalens fjällmuseum AB:s 
verksamhet under 2019 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet

2020/219

§ 124 Instruktion till ombud till Härjedalens fjällmuseum 
AB:s årsstämma

2020/211

§ 125 Beslut om Ytterhogdal elektriska AB:s verksamhet 
under 2019 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet

2020/221
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§ 126 Instruktion till ombud till Ytterhogdals elektriska 
AB:s årsstämma

2020/213

§ 127 Beslut om Inlandsbanan AB:s verksamhet under 
2019 varit förenlig med det kommunala ändamålet

2020/220

§ 128 Överlämning av väghållning Härjedalens kommun 2020/399
§ 129 Kultur- och fritidsplan 2020–2022 2020/381
§ 130 Kommungemensamt system för upphandling och 

skötsel av arbetskläder inom Härjedalens kommun
2020/397

§ 131 Försäljning del av Vemdalens kyrkby 32:16 2020/262
§ 132 Försäljning del av Vemdalens kyrkby 32:16 2020/365
§ 133 Försäljning av Vemdalens Kyrkby 32:48 och 32:49 2020/32
§ 134 Försäljning del av Funäsdalen 12:81 2020/71
§ 135 Erbjudande Funäsdalen 70:12, Röstberget 2019/990
§ 136 Uppräkning av högsta godtagbara hyreskostnad 

2020
2020/241

§ 137 Reviderade riktlinjer för anhörigstöd inom 
socialutskottets ansvarsområde

2020/273

§ 138 Patientsäkerhetsberättelse socialförvaltningen 2019 2020/284
§ 139 Verkställande av insatser inom hemtjänst i 

Härjedalens kommun utifrån vistelsebegreppet i 
samband med covid-19

2020/395

§ 140 Avgift för arbetsresor för personer med rätt till 
färdtjänst enligt Lag om färdtjänst (1997:736)

2020/391

§ 141 Handlingsplan samiskt förvaltningsområde 2020/422
§ 142 Kommunstyrelsens delegationsordning 2020/408
§ 143 Tillfällig begränsning av ersättningsnivåerna i 

bestämmelserna om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda

2020/327

§ 144 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 
2020

2020/386

§ 145 Meddelanden
§ 146 Delegationsbeslut
§ 147 Övrig fråga, förhandlingsgrupp Utanbergsverket 2020/58
§ 148 Övrig fråga, information med anledning av 

covid-19-epidemin
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§ 149 Övrig fråga, HR-avdelningen
§ 150 Övrig fråga, samisk förskola
§ 151 Beslut om Fjällvind AB:s verksamhet under 2019 

varit förenlig med det kommunala ändamålet
2020/218

§ 152 Instruktion till ombud till Fjällvind AB:s årsstämma 2020/210
§ 153 Ekonomisk uppföljning
§ 154 Miljö- och byggavdelningens verksamheter
§ 155 Räddningstjänstförbundets verksamheter
§ 156 Ny översiktsplan Härjedalens kommun - 

samrådshandling
2018/124
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 110 Dnr Ks 2019/836

Justerandes sign.

Medborgarförslag om ökat invånarantal i kommunen

BESLUT

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med tillägget att tillväxt och 
utvecklingsförvaltningen just nu arbetar med en befolkningsutvecklingsplan 
som beräknas presenteras för politiken under kvartal 3, 2020. Härjedalen har 
under ett antal år tillbaka haft ett positivt flyttnetto, fler flyttar in än ut. 

Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren för sitt engagemang och många 
goda tankar som kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.

Tillväxt och utvecklingsförvaltningen tar personlig kontakt med Horst 
Kuehne.

ÄRENDE

Horst Kuehne i Hede har inkommit med ett medborgarförslag kopplat till 
den negativa befolkningsutvecklingstrend som förekommer i Härjedalen.

Ekonomi

Ingen påverkan av kommunen ekonomi

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med tillägget att tillväxt och 
utvecklingsförvaltningen just nu arbetar med en befolkningsutvecklingsplan 
som beräknas presenteras för politiken under kvartal 3, 2020. Härjedalen har 
ett positivt flyttnetto, fler flyttar in än ut. Vi tackar förslagsställaren för sitt 
engagemang och många goda tankar som kommunen tar med sig i det 
fortsatta arbetet. Tillväxt och utvecklingsförvaltningen tar även personlig 
kontakt med Horst Kuehne.
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KS § 110, fortsättning Dnr Ks 2019/836

Justerandes sign.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag, 
med tillägget att det ska tydliggöras att det positiva flyttnettot avser en trend 
sedan några år tillbaka.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Tillväxt & Utvecklingschef
Näringslivsutvecklare
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 111 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1158

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att aktiviteter för barn från två års 
ålder och uppåt behövs i kommunen

BESLUT

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Inger Agnar, Sveg, föreslår att kommunen arrangerar flera aktiviteter för 
barn från två års ålder.

Kommunen arrangerar eller ger stöd till föreningsliv för att arrangera 
aktiviteter i rimlig mån. Små barn ska dock inte ha för många aktiviteter. 
Riksidrottsförbundets rekommendation är att all aktivitet upp till och med 9 
års ålder går ut på lek där barn lär sig åla, krypa, springa, klättra, hoppa, 
hänga, rulla, stödja, kasta, fånga, balansera. Enligt 1177.se, ska föräldrar till 
barn i åldern 8–9 år låta barnen prova olika sporter, men inte låta dem ha för 
många aktiviteter, detsamma gäller för barn i åldern 10–12 år.

Härjedalens kommun stöttar föreningslivet för att ge dem förutsättningar att 
lyckas med sina aktiviteter, bland annat genom att utbilda ledare inom 
föreningslivet i samarbete med Riksidrottsförbundet och Studieförbundet 
SISU Idrottsutbildarna Jämtland Härjedalen. Utbildningen ges gratis, 
alternativt lämnar kommunen bidrag på 80 % av kurskostnader, till exempel 
för aktiviteter som barngympa, babysim, ordinarie aktivitet i föreningslivet, 
teateruppvisningar.

Ekonomi

Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Samhällbyggnadsutskottets förslag:

Medborgarförslaget avslås.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 112 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1309

Justerandes sign.

Medborgarförslag om multirink på isplanen i Hede

BESLUT

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Michael Schwartz, Hede, föreslår att en multirink, liknande den som finns på 
skolgården i Funäsdalen, anläggs i Hede.

Multiplanen i Funäsdalen är inte anpassad för vinterverksamhet i och med att 
snö måste skottas upp mot kanterna för att vattnet ska stanna inuti den vid 
spolning. Planens konstruktion och material gör också att olycksrisken är 
stor vid skridskoåkning. 

Det finns dock andra typer av multiarenor som är bättre lämpade för 
ändamålet. En konstgräsplan, på vilken det också går att spola is, med en yta 
om 800 m² (20x40m) kostar cirka 560 000 kronor exklusive moms. I priset 
ingår kostnader för leverans och installation av både arenan och konstgräset, 
underarbete av marken tillkommer. Dock saknas medel för inköp och 
byggande av multiplan i befintlig budget.

Ekonomi

Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Medborgarförslaget avslås.
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KS § 112, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/1309

Justerandes sign.

YRKANDE

Billy Anklew (LPO), biträdd av Olle Larsson (LPO), yrkar att 
medborgarförslaget bifalls.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Anklews och 
Larssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
samhällsbyggnadsutskottets förslag.

RESERVATION

Billy Anklew (LPO) och Olle Larsson (LPO) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 113 Dnr Kommunstyrelsen 2020/25

Justerandes sign.

Medborgarförslag om plastsarg på skolan i Hede för 
sommar- och vinteraktiviteter

BESLUT

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Michael Schwartz, Hede, föreslår en multisarg till Hede, liknande den som 
finns på skolgården i Funäsdalen.

Multiplanen i Funäsdalen är inte anpassad för vinterverksamhet i och med att 
snö måste skottas upp mot kanterna för att vattnet ska stanna inuti den vid 
spolning. Planens konstruktion och material gör också att olycksrisken är 
stor vid skridskoåkning. 

Det finns dock andra typer av multiarenor som är bättre lämpade för 
ändamålet. En konstgräsplan, på vilken det också går att spola is, med ytan 
800 m² (20x40m) kostar cirka 560 000 kronor exklusive moms. I priset ingår 
leverans och installation av både arenan och konstgräset, underarbete av 
marken tillkommer. Dock saknas medel för inköp och byggande av 
multiplan i befintlig budget.

Ekonomi

Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Medborgarförslaget avslås.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren 
Fritidschef

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 114 Dnr Kommunstyrelsen 2017/230

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att lekparken vid busstationen i 
Sveg ska förbättras

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat då upprustning av 
lekparken pågår.

ÄRENDE

David Eriksson, Sveg, föreslår att lekparken vid 
busstationen/järnvägsstationen i Sveg ska förbättras.

Parken håller på att rustas upp i samråd med Svegs Idrottsklubb och Svegs 
företagar- och utvecklingsförening.

Ekonomi

Kommunen kan komma att få förfrågan om att bidra med medel till 
finansiering av lekplatsutrustning.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Medborgarförslaget anses vara besvarat då upprustning av lekparken pågår.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 115 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1227

Justerandes sign.

Motion om att på kommunens menyer ange köttets 
ursprung

BESLUT

Ärendet återremitteras för närmare utredning av vilken arbetsinsats som 
skulle krävas för att redovisa samtliga köttråvarors ursprungsland.

ÄRENDE

Margareta Mahmoud-Persson (KD) föreslår att köttråvarornas ursprungsland 
ska framgå på menyerna i kommunens verksamheter.

Kommunens livsmedelsupphandling görs av den gemensamma nämnden för 
upphandling och den köttråvara som levereras är inte alltid ursprungsmärkt. 
När det gäller nötkött är den säkraste vägen till visshet att utveckla 
kommunens program ”Ko på rot”. Idag äger kommunen 31 kor och det 
behövs 40 för att bli självförsörjande på nötkött. Då har kommunen 
garanterat kvalitativt och närproducerat kött. Fläskkött, fågel och andra 
köttprodukters ursprungsland är det mycket svårare att få kännedom om.

Verksamheten har som mål att beställa svenskt kött men leverantören kan 
inte alltid leva upp till efterfrågan.

Ekonomi

Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Motionen avslås.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet återremitteras för 
närmare utredning av vilken arbetsinsats som skulle krävas för att redovisa 
samtliga köttråvarors ursprungsland.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristdemokraterna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 116 Dnr Ks 2020/233

Justerandes sign.

Granskning av ekonomistyrning inom 
socialförvaltningen

BESLUT

 Tjänsteutlåtandet ändras så att ordet ”prissätta” ersätts med 
”kostnadsberäkna” och skickas därefter till revisorerna som 
kommunstyrelsens svar.

ÄRENDE

Revisorerna har, genom KPMG, låtit granska ekonomistyrningen inom 
socialförvaltningen och lämnat en rad rekommendationer. 
Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen har gemensamt i ett 
tjänsteutlåtande tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
överlämna svaret till revisorerna.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltingens förslag, med ändringen att ordet ”prissätta” i 
svaret byts ut mot ”kostnadsberäkna”.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisorerna
Kommunchef
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 117 Dnr Ks 2020/205

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till Härjeåns kraft AB:s 
årsstämma

BESLUT

 Instruktionen till ombudet är att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
möjlighet att utöva sitt inflytande. Eftersom kommunen äger cirka en 
tredjedel av aktierna i Härjeåns kraft AB, har kommunen också intressen att 
bevaka på årsstämman. För att företräda kommunen på stämman har 
fullmäktige utsett ett ombud med ersättare.

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att instruktionen till ombudet ska 
vara att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ombudet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 118 Dnr Ks 2020/206

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s årsstämma

BESLUT

Instruktionen till ombudet är att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
möjlighet att utöva sitt inflytande. Eftersom kommunen äger hälften av 
aktierna Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, har kommunen också 
intressen att bevaka på årsstämman. För att företräda kommunen på stämman 
har fullmäktige utsett ett ombud med ersättare. 

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att instruktionen till ombudet ska 
vara att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ombudet

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 119 Dnr Ks 2020/216

Justerandes sign.

Beslut om Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 
under 2019 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet

BESLUT

 Kommunstyrelsen anser att verksamheten under 2019 har varit förenlig med 
det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om verksamheten i de hel- och 
delägda kommunala bolagen har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Om styrelsen finner att verksamheten inte har varit förenlig med ändamålen 
eller inte ryms inom de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna 
förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Vad gäller delägda kommunala 
bolag får vid prövningen viss hänsyn tas till hur stor del av bolaget 
kommunen äger, vilken verksamhetens art är och omständigheterna i övrigt.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
verksamheten under 2019 har varit förenlig med det kommunala ändamålet 
och utövats inom ramen för de kommunala befogenhterna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 120 Dnr Ks 2020/207

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till Härjegårdar fastighets AB:s 
årsstämma

BESLUT

Instruktionen till ombudet är att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
möjlighet att utöva sitt inflytande. Eftersom kommunen äger samtliga aktier i 
Härjegårdar fastighets AB, har kommunen också intressen att bevaka på 
årsstämman. För att företräda kommunen på stämman har fullmäktige utsett 
ett ombud med ersättare.

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att instruktionen till ombudet ska 
vara att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ombudet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 121 Dnr Ks 2020/217

Justerandes sign.

Beslut om fastighetsbolaget Norkom AB:s verksamhet 
under 2019 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet

BESLUT

Kommunstyrelsen anser att verksamheten under 2019 har varit förenlig med 
det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om verksamheten i de hel- och 
delägda kommunala bolagen har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Om styrelsen finner att verksamheten inte har varit förenlig med ändamålen 
eller inte ryms inom de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna 
förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Vad gäller delägda kommunala 
bolag får vid prövningen viss hänsyn tas till hur stor del av bolaget 
kommunen äger, vilken verksamhetens art är och omständigheterna i övrigt.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
verksamheten under 2019 har varit förenlig med det kommunala ändamålet 
och har utövats inom de kommunala befogenheterna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 122 Dnr Ks 2020/209

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till fastighetsbolaget Norkom 
AB:s årsstämma

BESLUT

Instruktionen till ombudet är att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, 
samt att föreslå och rösta för att välja Lars-Olof Mattsson (M) som 
styrelseledamot.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
möjlighet att utöva sitt inflytande. Eftersom kommunen äger hälften av 
aktierna i Norkom AB, har kommunen också intressen att bevaka på 
årsstämman. För att företräda kommunen på stämman har fullmäktige utsett 
ett ombud med ersättare.

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att instruktionen till ombudet ska vara att 
rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Johan Fredholm (M) biträder Häggkvists yrkande, med tillägget att ombudet 
ska föreslå och rösta för att välja Lars-Olof Mattsson (M) som 
styrelseledamot.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
Ordförande prövar därefter Fredholms tilläggsyrkande och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ombudet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 123 Dnr Ks 2020/219

Justerandes sign.

Beslut om Härjedalens fjällmuseum AB:s verksamhet 
under 2019 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet

BESLUT

Kommunstyrelsen anser att verksamheten under 2019 har varit förenlig med 
det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om verksamheten i de hel- och 
delägda kommunala bolagen har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Om styrelsen finner att verksamheten inte har varit förenlig med ändamålen 
eller inte ryms inom de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna 
förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Vad gäller delägda kommunala 
bolag får vid prövningen viss hänsyn tas till hur stor del av bolaget 
kommunen äger, vilken verksamhetens art är och omständigheterna i övrigt.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
verksamheten under 2019 har varit förenlig med det kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenhterna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 124 Dnr Ks 2020/211

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till Härjedalens fjällmuseum AB:s 
årsstämma

BESLUT

Instruktionen till ombudet är att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, 
samt att föreslå och rösta för Pelle Johansson (S) som ledamot tillika 
ordförande i styrelsen.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
möjlighet att utöva sitt inflytande. Eftersom kommunen äger 40 % av 
aktierna i Härjedalens fjällmuseum AB, har kommunen också intressen att 
bevaka på årsstämman. För att företräda kommunen på stämman har 
fullmäktige utsett ett ombud med ersättare.

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att instruktionen till ombudet ska vara att 
rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, samt att föreslå och rösta för 
Pelle Johansson (S) som ledamot tillika ordförande i styrelsen. 

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ombudet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 125 Dnr Ks 2020/221

Justerandes sign.

Beslut om Ytterhogdal elektriska AB:s verksamhet 
under 2019 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet

BESLUT

Kommunstyrelsen anser att verksamheten under 2019 har varit förenlig med 
det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om verksamheten i de hel- och 
delägda kommunala bolagen har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Om styrelsen finner att verksamheten inte har varit förenlig med ändamålen 
eller inte ryms inom de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna 
förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Vad gäller delägda kommunala 
bolag får vid prövningen viss hänsyn tas till hur stor del av bolaget 
kommunen äger, vilken verksamhetens art är och omständigheterna i övrigt.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
verksamheten under 2019 har varit förenlig med det kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 126 Dnr Ks 2020/213

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till Ytterhogdals elektriska AB:s 
årsstämma

BESLUT

Instruktionen till ombudet är att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, 
samt i övrigt vidta åtgärder för att fullfölja bolagets avveckling.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
möjlighet att utöva sitt inflytande. Eftersom kommunen äger aktier i 
Ytterhogdals elektriska AB, har kommunen också intressen att bevaka på 
årsstämman. För att företräda kommunen på stämman har fullmäktige utsett 
ett ombud med ersättare.

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att instruktionen till ombudet ska 
vara att rösta för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, samt i övrigt vidta 
åtgärder för att fullfölja bolagets avveckling.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ombudet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 127 Dnr Ks 2020/220

Justerandes sign.

Beslut om Inlandsbanan AB:s verksamhet under 2019 
varit förenlig med det kommunala ändamålet

BESLUT

Kommunstyrelsen anser att verksamheten under 2019 har varit förenlig med 
det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om verksamheten i de hel- och 
delägda kommunala bolagen har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Om styrelsen finner att verksamheten inte har varit förenlig med ändamålen 
eller inte ryms inom de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna 
förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Vad gäller delägda kommunala 
bolag får vid prövningen viss hänsyn tas till hur stor del av bolaget 
kommunen äger, vilken verksamhetens art är och omständigheterna i övrigt.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
verksamheten under 2019 har varit förenlig med det kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 128 Dnr Ks 2020/399

Justerandes sign.

Överlämning av väghållning Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunstyrelsen tillför följande punkter gällande överlämning av 
väghållning i Härjedalens kommun:
1. En generell ansökan om inrättande eller omprövning av 
gemensamhetsanläggningar görs av kommunen för samtliga berörda orter 
och byar. Kommunen tar enbart förrättningskostnaderna för kommunens 
fastigheter.
2. Kommunen i samarbete med Trafikverket besiktar vägar som överlämnas.
3. Informationsmöten anordnas.
4. Kommunens huvudmannaskap tydliggörs.

ÄRENDE

Fyra punkter bör tillföras kommunens överlämning av väghållning i 
kommunen.

En generell ansökan för hela kommunen får anpassas till förutsättningarna 
allteftersom dialogen med fastighetsägarna ger ett tydligare underlag, 
därigenom är det möjligt att begränsa eller förtydliga vad som ska göras 
innan Lantmäteriet påbörjat handläggningen.

I de fall fastighetsägare redan gjort egna ansökningar påverkas inte 
processen. Det innebär däremot ett bredare stöd för yrkandet, vilket är 
positivt. Ansökan bör från början tydliggöra kommunens inställning ifråga 
om förrättningskostnader. Detta för att undvika alla eventuella missförstånd. 
Kommunen tar kostnaderna för egna fastigheter men inte för andras. 
Besiktar i samarbete med Trafikverket vägar som ska överlämnas. Håller 
informationsmöte. Tydligör huvudmannaskapet. Kommunens agerande 
beskrivs i detalj i utredningen, Överlämning av väghållning Härjedalens 
kommun.

Ekonomi

Förslaget har påverkan på kommunens ekonomi. Kostnader uppkommer i 
och med att kommunen tar förrättningskostnaderna för egna fastigheter. 
Andra kostnader förekommer i samband med besiktning, informationsmöten, 
administration och dylikt. Kostnaderna kommer belasta samhällsbyggands-
förvaltningens budget 2021, men kommer från och med hösten 2022 
innebära en besparing för kommunen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 128, fortsättning Dnr Ks 2020/399

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen tillför följande punkter gällande överlämning av 
väghållning i Härjedalens kommun:
1. En generell ansökan om inrättande eller omprövning av 
gemensamhetsanläggningar görs av kommunen för samtliga berörda orter 
och byar. Kommunen tar enbart förrättningskostnaderna för kommunens 
fastigheter.
2. Kommunen i samarbete med Trafikverket besiktar vägar som överlämnas.
3. Informationsmöten anordnas.
4. Kommunens huvudmannaskap tydliggörs.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar tillväxtutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 129 Dnr Ks 2020/381

Justerandes sign.

Kultur- och fritidsplan 2020–2022

BESLUT

Kommunstyrelsen antar kultur- och fritidsplan 2020–2022.

ÄRENDE

Härjedalens kommun hade en kultur- och fritidsplan 2015–2018 som sedan 
förlängdes att gälla under 2019 i väntan på den regionala kulturplanen som 
reviderades under 2018 och antogs 2019.

Kultur- och fritidsplanen återspeglar Härjedalens kommuns vision och 
strategiska mål 2020–2022, samt kulturplan för region Jämtland Härjedalen 
2019–2020.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar kultur- och fritidsplan 2020–2022.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar tillväxtutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Fritidschef 
Samordnare, kultur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 130 Dnr Ks 2020/397

Justerandes sign.

Kommungemensamt system för upphandling och 
skötsel av arbetskläder inom Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunstyrelsen avslutar ärendet då samhällsbyggnadsförvaltningens 
utredning visar att det redan finns ett kommungemensamt system för 
upphandling och hantering av arbetskläder

ÄRENDE

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag, KF § 159/2019, att utreda 
möjligheterna till ett kommungemensamt system för upphandling och skötsel 
av arbetskläder vid berörda verksamheter inom Härjedalens kommun.

Under utredningen har det slagits fast att det i dagsläget redan finns ett 
kommunövergripande ramavtal. Socialförvaltningen hyr sina arbetskläder 
och samhällsbyggnadsförvaltningen köper och tvättar med nyinköpt 
utrustning sina egna arbetskläder. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan nyttja 
befintliga ramavtalet vid behov.

Ekonomi

Nuvarande ramavtal påverkar kommunens ekonomi positivt.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avslutar ärendet då samhällsbyggnadsförvaltningens 
utredning visar att det redan finns ett kommungemensamt system för 
upphandling och hantering av arbetskläder.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar tillväxtutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upphandlingssamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 131 Dnr Ks 2020/262

Justerandes sign.

Försäljning del av Vemdalens kyrkby 32:16

BESLUT

Kommunstyrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt avseende del av 
Vemdalens kyrkby 32:16 om cirka 6 000 m².

ÄRENDE

En förfrågan har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen att få köpa 
cirka 6 000 m² av Vemdalens kyrkby 32:16. Syftet med köpet av tomten är 
att uppföra en industribyggnad som lokal för padeltennis.

I köpet ingår även en klausul om att köparen står för alla lantmäterikostnader 
som tillkommer vid avstyckningen. Priset för fastigheten är 20 kronor per 
kvadratmeter.

Ekonomi

Beslutat pris för mark i detta område är 20 kronor per kvadratmeter, vilket 
ger en köpeskilling på cirka 120 000 kr.

Under förutsättning att intressenten står för kostnaden i samband med 
försäljningen, så kommer inte kommunens ekonomi att påverkas negativt.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt avseende del av 
Vemdalens kyrkby 32:16 om cirka 6 000 m².

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar tillväxtutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 132 Dnr Ks 2020/365

Justerandes sign.

Försäljning del av Vemdalens kyrkby 32:16

BESLUT

Kommunstyrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt avseende del av 
Vemdalens kyrkby 32:16 om cirka 6 000 m².

ÄRENDE

En förfrågan har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen från Jakob 
Steen att få köpa cirka 6 000 m² av Vemdalens kyrkby 32:16.

Syftet med köpet av tomten är att uppföra en industribyggnad för 
prefabproduktion samt snickeri. I köpet ingår även en klausul om att köparen 
står för alla lantmäterikostnader som tillkommer vid avstyckningen. 
Priset för fastigheten är 20 kronor per kvadratmeter.

Ekonomi

Beslutat pris för mark i detta område är 20 kronor per kvadratmeter, vilket 
ger en köpeskilling på cirka 120 000 kronor.

Under förutsättning att intressenten står för kostnaden i samband med 
försäljningen, så kommer inte kommunens ekonomi att påverkas negativt.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt avseende del av 
Vemdalens kyrkby 32:16 om cirka 6 000 m².

YRKANDE

Bengt-Arne Persson (L) yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar tillväxtutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 133 Dnr Kommunstyrelsen 2020/32

Justerandes sign.

Försäljning av Vemdalens Kyrkby 32:48 och 32:49

BESLUT

Kommunstyrelsen säljer fastigheterna Vemdalens kyrkby 32:48 och 32:49.

ÄRENDE

En förfrågan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen angående köp 
av Vemdalens kyrkby 32:48 och 32:49. Detta för att bevara tomterna som 
natur- och parkområden.

Ekonomi

Köparen har erbjudit 250 000 kronor för de båda fastigheterna Vemdalens 
kyrkby 32:48 och 32:49.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Fastigheterna Vemdalens kyrkby 32:48 och 32:49 säljs.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 134 Dnr Ks 2020/71

Justerandes sign.

Försäljning del av Funäsdalen 12:81

BESLUT

Kommunstyrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt avseende del av 
Funäsdalen 12:81 om cirka 13 000 m².

ÄRENDE

En förfrågan har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen från 
Härjedalskök AB att få köpa cirka 13 000 m² av Funäsdalen 12:81.

Syftet med köpet av tomten är att uppföra en industribyggnad och expandera 
verksamheten. I köpet ingår även en klausul om att köparen står för alla 
lantmäterikostnader som tillkommer vid avstyckningen. Priset för fastigheten 
är 20 kronor per kvadratmeter.

Ekonomi

Beslutat pris för mark i detta område är 20 kronor per kvadratmeter, vilket 
ger en köpeskilling på cirka 160 000 kronor.

Under förutsättning att intressenten står för kostnaden i samband med 
försäljningen, så kommer inte kommunens ekonomi att påverkas negativt.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner föreslaget köpekontrakt avseende del av 
Funäsdalen 12:81 om cirka 13 000 m².

YRKANDE

Karin Holmin (VH), biträdd av Billy Anklew (LPO), Olle Larsson (LPO) 
och Bengt-Arne Persson (L), yrkar bifall till tillväxtutskottets förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar tillväxtutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 135 Dnr Ks 2019/990

Justerandes sign.

Erbjudande Funäsdalen 70:12, Röstberget

BESLUT

Kommunstyrelsen avstår erbjudandet om köp av del av Funäsdalen 70:12, i 
avvaktan på revidering av den fördjupade översiktsplanen för Funäsdalen.  

ÄRENDE

Ett erbjudande har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen om att få 
köpa delar av fastigheten Funäsdalen 70:12, belägen i anslutning till 
fritidsanläggningen vid Röstberget i Funäsdalen.

Området, om totalt cirka 15 hektar, ligger i direkt anslutning till kommunens 
fastighet Funäsdalen 31:3. I erbjudandet hänvisas till pågående 
översiktsplanering där möjligheterna till exploatering kan komma att 
begränsas, samt historiken i området där viss exploatering tidigare varit 
aktuell. Fastighetsägaren avser att säga upp de nyttjanderätter som belastar 
fastigheter i hans ägo, avseende skoterleder och skidspår. Erbjudandet om 
köp gäller oberoende av framtida utveckling vad gäller planläggning och 
fastighetsägaren vill förhandla om en eventuell köpeskilling för området.

Ekonomi

Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avstår erbjudandet om köp av del av Funäsdalen 70:12, i 
avvaktan på revidering av den fördjupade översiktsplanen för Funäsdalen.  

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar tillväxtutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 136 Dnr Kommunstyrelsen 2020/241

Justerandes sign.

Uppräkning av högsta godtagbara hyreskostnad 2020

BESLUT

Kommunstyrelsen godkänner förslaget om uppräkning av högsta godtagbara 
hyra för 2020.

ÄRENDE

Socialnämnden beslutade 2009 att högsta godtagbara hyreskostnad vid 
beräkning av försörjningsstöd ska justeras årligen utifrån aktuell 
genomsnittskostnad avseende hyresbostäder inom Härjegårdar Fastighets AB 
bostadsbestånd. 

Högsta godtagbara boendekostnaden (exkl. hushållsel) vid beräkning av 
försörjningsstöd from 2020-04-01 tom 2021-03-31 är följande:
1-2 vuxna 5617 kronor/månad
1-2 vuxna + 1 barn 6783 kronor/månad
1-2 vuxna + 2 barn 7313 kronor/månad
1-2 vuxna + 3 barn eller fler 7843 kronor/månad

Ekonomi

Beslutet innebär en viss ökning i utgifter för ekonomiskt bistånd. Utökning 
bedöms kunna täckas inom beslutad budget. 

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Godkänna och besluta om förslaget av uppräkning av högsta godtagbara hyra 
för 2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Enhetschef IFO/Bistånd

34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 137 Dnr Kommunstyrelsen 2020/273

Justerandes sign.

Reviderade riktlinjer för anhörigstöd inom 
socialutskottets ansvarsområde

BESLUT

Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för anhörigstöd inom 
socialförvaltningen.

ÄRENDE

Ett nytt förslag till riktlinjer för anhörigstöd föreligger.

Den 19 februari 2019, § 22, beslutade socialutskottet att ge förvaltningen i 
uppdrag att se över riktlinjer för anhörigstöd.

Enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Riktlinjerna ska vara ett levande och för all personal inom förvaltningen 
tillgängligt dokument för att kunna förmedla information till anhöriga om 
deras rätt till stöd. Vidare ska riktlinjerna bidra till att tydliggöra 
anhörigperspektivet för alla som möter anhöriga i sitt vardagliga arbete så att 
de kan uppmärksamma behov och, utifrån sin roll i förvaltningen, ge stöd.

Ekonomi

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Anta reviderade riktlinjer för anhörigstöd inom socialförvaltningen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Anhörigkonsulent
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 138 Dnr Kommunstyrelsen 2020/284

Justerandes sign.

Patientsäkerhetsberättelse socialförvaltningen 2019

BESLUT

 Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 
socialförvaltningen år 2019.

ÄRENDE

Patientsäkerhetsberättelse för socialförvaltningen 2019 föreligger. Det 
övergripande syftet med de delmål och åtgärder som redovisas inom ramen 
för patientsäkerhetsberättelsen är att öka kvalitet och förbättra 
patientsäkerheten inom vård och omsorg i Härjedalens kommun.

Ekonomi

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för socialförvaltningen år 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 139 Dnr Ks 2020/395

Justerandes sign.

Verkställande av insatser inom hemtjänst i Härjedalens 
kommun utifrån vistelsebegreppet i samband med 
covid-19

BESLUT

Kommunstyrelsen fattar inte idag något generellt beslut angående 
beställningar av stöd och hjälp under tillfällig vistelse i Härjedalens 
kommun. 

ÄRENDE

Enligt föreskrift HSL-FS 2020:12 från Folkhälsomyndigheten har alla ett 
personligt ansvar för att förhindra smittspridning av covid-19. I föreskriften 
uppmanas var och en, som en del i att förhindra smittspridningen, att avstå 
från onödiga resor. Detta innebär att var och en måste tänka igenom om 
planerade helg- eller andra resor är nödvändiga att genomföra. Den som är 
smittad eller misstänks vara smittad uppmanas att stanna hemma och 
undvika sociala kontakter. Personer över 70 år och andra riskgrupper 
uppmanas också att bland annat begränsa sina sociala kontakter.

Till följd av ovanstående föreskrift gör socialförvaltningen bedömningen att 
verkställande av biståndsbeslut i form av hemtjänst från andra kommuner 
inte är förenligt med att hjälpa till att begränsa smittspridningen av covid-19 
inom landet.

Ekonomi

Ingen större påverkan på kommunens ekonomi, då det är hemkommunen 
som ersätter för utförda insatser. 

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av covid-19 inte verkställa 
beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner under tillfällig vistelse i 
Härjedalens kommun enligt 2a kap. 6 § socialtjänstlagen. Beslutet gäller 
tillsvidare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 139, fortsättning Dnr Ks 2020/395

Justerandes sign.

YRKANDE

Karin Holmin (VH), biträdd av Bengt-Arne Persson (L) och Lars-Gunnar 
Nordlander (S), yrkar att kommunstyrelsen inte fattar något generellt beslut 
angående beställningar av stöd och hjälp under tillfällig vistelse i 
Härjedalens kommun.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Holmins med flera yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Enhetschef biståndsenheten
Samtliga kommuner i Sverige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 140 Dnr Ks 2020/391

Justerandes sign.

Avgift för arbetsresor för personer med rätt till 
färdtjänst enligt Lag om färdtjänst (1997:736)

BESLUT

Kommunstyrelsen ändrar den månatliga avgiften för arbetsresor till samma 
kostnad som en resa med Länstrafiken skulle vara. Uppräkningen ska göras 
årligen efter det att Länstrafiken uppdaterat sin taxa.

Ändring av avgiften gäller från och med 1 juni 2020. 

ÄRENDE

Socialnämnden beslutade den 21 juni 2011, § 6, att: 
Kommunens handläggare beviljar arbetsresor för personer som har rätt till 
färdtjänst enligt Lag om färdtjänst 1997:736 för att dessa ska kunna ta sig till 
arbetet eller till sysselsättning. Tillståndshavaren ska från och med den 1 
januari 2012 betala 750 kr/månad (tidigare 550 kr/månad). Behov av 
arbetsresa utreds och beviljas av samma handläggare som utreder och 
beviljar sysselsättning enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. Detta innebär att socialnämnden bör se 
över delegationsordningen och fördela ansvar och beslutstagande om 
arbetsresor till biståndshandläggare, socialsekreterare och LSS-handläggare. 
Verkställighet av arbetsresor överlämnas till Länstrafiken.

Då avgiften för arbetsresor inte reglerats sedan den 1 januari 2012, medan 
däremot taxan för ett månadskort inom Länstrafiken reglerats, föreslår 
socialförvaltningen att avgiften fastställs i enlighet med gällande kostnad 
avseende ett månadskort eller ett 20-resorskort.

Ekonomi

Kommunen skulle i och med att avgiften regleras utifrån Länstrafikens 
aktuella kostnader för busskort öka sina inkomster. 

39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 140, fortsättning Dnr Ks 2020/391

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen ändrar den månatliga avgiften för arbetsresor till samma 
kostnad som en resa med Länstrafiken skulle vara. Uppräkningen ska göras 
årligen efter det att Länstrafiken uppdaterat sin taxa.  
Ändring av avgiften föreslås ske från och med 1 juni 2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef 
Avdelningschef IFO/bistånd 
Enhetschef biståndsenheten 
Enhetschef IFO 
Avdelningschef Kvalitet och mångfald 
Chef för Tillväxt och utvecklingsförvaltningen

40



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 141 Dnr Ks 2020/422

Justerandes sign.

Handlingsplan samiskt förvaltningsområde

BESLUT

Kommunstyrelsen antar reviderad Handlingsplan för Samiskt förvaltnings-
område som Vaajman giële, representanter för Bildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Förvaltning för 
tillväxt- och utveckling föreslagit.

ÄRENDE

Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska 
kommuner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter 
om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet som har 
uppföljningsansvar. Handlingsplanens syfte är att fungera som ett dynamiskt 
verktyg för kommunens minoritetspolitiska arbete i alla verksamheter.

Ekonomi

Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar reviderad 
Handlingsplan för Samiskt förvaltningsområde som kommunens samiska 
samrådsgrupp Vaajman giële, representanter för Bildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Förvaltning för 
tillväxt- och utveckling föreslagit.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det 
bifalls.

RESERVATION

Olle Larsson (LPO) och Billy Anklew (LPO) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Förvaltningschef Bildningsförvaltningen
Miljö- och Byggchef
Samhällsbyggnadschef
Socialchef
Tillväxt- och utvecklingschef
Samisk samordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 142 Dnr Ks 2020/408

Justerandes sign.

Kommunstyrelsens delegationsordning

BESLUT

Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning.

ÄRENDE

Ett förslag till ny delegationsordning har tagits fram. Förslagets 
huvudsakliga förändring är en höjning av de belopp där fastighetsaffärer kan 
genomföras på delegation. Syftet med detta är att förenkla och snabba upp 
kommunens process gällande förvärv och försäljning av fastigheter.

Utöver den huvudsakliga förändringen föreslår kommunlednings-
förvaltningen några mindre redaktionella ändringar, där hänvisningar till 
upphävda lagar på socialförvaltningens område ersätts med hänvisningar till 
idag gällande lagar.

Ekonomi

De föreslagna ändringarna förväntas inte ha någon märkbar effekt på 
kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till ny delegationsordning.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansli
Mark- och exploateringsingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 143 Dnr Ks 2020/327

Justerandes sign.

Tillfällig begränsning av ersättningsnivåerna i 
bestämmelserna om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda

BESLUT

Ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen för att ta fram förslag 
till arvoderingar som för årsarvoderade motsvarar en sänkning med 10 % av 
det arvode de idag har.

ÄRENDE

Den kris som spridningen av covid-19 har orsakat innebär ytterligare 
ansträngningar på kommunens ekonomi. En mindre, men symboliskt viktig 
åtgärd för att mildra effekterna av krisen kan vara att under 2021 inte medge 
några höjningar av förtroendevaldas arvoden.

Ekonomi

Ett stopp för höjningar av de förtroendevaldas arvoden skulle innebära att 
kommunens kostnader för ersättningar till förtroendevalda inte kommer 
drivas av en eventuell höjning av prisbasbeloppet.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunfullmäktige under 2021 
begränsar ersättningsnivåerna enligt bestämmelserna om ersättning för 
kommunalt förtroendevalda, på så vis att om prisbasbeloppet vid årsskiftet 
2020–2021 höjs, tillämpas 2020 års prisbasbelopp istället för 2021 års.

Olle Larsson (LPO) yrkar att ärendet remitteras till 
kommunledningsförvaltningen för att ta fram förslag till arvoderingar som 
för årsarvoderade motsvarar en sänkning med 10 % av det arvode de idag 
har.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Larssons remissyrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Lönekontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 144 Dnr Ks 2020/386

Justerandes sign.

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020

BESLUT

Kommunstyrelsen lämnar rapporten till kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal ett 2020 
presenteras för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartalsvis till 
fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande 
beslut enligt dessa lagar som inte har verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten har avbrutits 
och inte återupptagits inom tre månader.

Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt hur 
lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. Statistiken 
ska enligt Socialstyrelsen vara uppdelad på kön.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen lämnar 
rapporten till kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 145

Justerandes sign.

Meddelanden

ÄRENDE

Följande meddelanden delges kommunstyrelsen:

Hälsoskyddstillsyn – sammanställning
Miljö- och byggnämnden

Protokoll 2020-03-16
Samordningsförbundet i Jämtlands län

Protokoll 2020-03-31 § 38
Regionala utvecklingsnämnden

Protokoll 2020-04-02
Miljö- och byggnämnden

Protokoll 2020-04-28
Kommunledningsförvaltningens samverkansgrupp

Tillsynsrapport, Härjegårdar Fastighets AB
Miljö- och byggnämnden, Dnr Ks 2020/81

Verksamhetsberättelse och årsbokslut
Kvinnojouren

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 146

Justerandes sign.

Delegationsbeslut

ÄRENDE

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan 
överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste 
kommunstyrelsesammanträde.
Handlings-id Beslut Beslutsfattare

2020.2250 Avtalsrapport anställningar, 
april 2020

Flera olika

2020.2000 Ordförandebeslut, instruktion 
till ombud

Anders Häggkvist

2020.2051 Beslut ansökan skötselbidrag Linda Bergström

2020.2120 Tillfällig delegation gällande 
undantagsåtgärder inom 
skolområdet

Anders Häggkvist

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 147 Dnr Ks 2020/58

Justerandes sign.

Övrig fråga, förhandlingsgrupp för Utanbergsverket

BESLUT

Förhandlingsgruppen för Utanbergsverket kompletteras med Magnus 
Karlsson (S)

ÄRENDE

Den 29 januari (Ks § 18/2020) utsåg kommunstyrelsen en grupp som för 
kommunens räkning ska sköta förhandlingarna med Bergs kommun under 
planeringen av ett nytt vattenreningsverk i Utanbergsvallarna. Frågor har 
väckts om inte förhandlingsgruppen bör kompletteras med någon eller några 
representanter från Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB.

YRKANDE

Anders Häggkvist (C) yrkar att förhandlingsgruppen för Utanbergsverket 
kompletteras med Magnus Karlsson (S).

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Vald
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 148

Justerandes sign.

Övrig fråga, information med anledning av 
covid-19-epidemin

ÄRENDE

Kommunchefen lämnar en kort information om kommunens arbete för att 
förebygga effekterna av covid-19-epidemin, samt om vilken påverkan 
epidemin hittills haft på kommunens verksamhet.

_____

48



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 149

Justerandes sign.

Övrig fråga, HR-avdelningen

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) önskar att HR-chefens närvarar på kommunstyrelsens 
sammanträde den 10 juni, för att uppdatera kommunstyrelsen om när nästa 
medarbetarundersökning planeras genomföras.

Ordförande meddelar att HR-chefen kommer närvara vid 
kommunledningsutskottets sammanträde den 27 maj och att frågan om 
eventuellt behov att informera även i kommunstyrelsen i sin helhet kan lyftas 
på nytt då.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 150

Justerandes sign.

Övrig fråga, samisk förskola

ÄRENDE

Olle Larsson (LPO) ställer frågan om det stämmer att 600 000 kronor har 
avsatts för inrättandet av en samisk förskola?

Bildningsutskottets ordförande Johan Fredholm (M) svarar att inget beslut 
har fattats än. Bildningsutskottet kommer imorgon (den 14 maj) eventuellt 
att föreslå att kommunfullmäktige anslår medel för att inrätta en samisk 
förskola. Fredholm vill dock inte föregripa den politiska processen, utan 
hänvisar till bildningsutskottets protokoll, när det har justerats.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 151 Dnr Ks 2020/218

Justerandes sign.

Beslut om Fjällvind AB:s verksamhet under 2019 varit 
förenlig med det kommunala ändamålet

BESLUT

Ärendet bordläggs tills bolagets årsredovisning delgetts kommunen.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om verksamheten i de hel- och 
delägda kommunala bolagen har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Om styrelsen finner att verksamheten inte har varit förenlig med ändamålen 
eller inte ryms inom de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna 
förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Vad gäller delägda kommunala 
bolag får vid prövningen viss hänsyn tas till hur stor del av bolaget 
kommunen äger, vilken verksamhetens art är och omständigheterna i övrigt.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet bordläggs tills bolagets 
årsredovisning delgetts kommunen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 152 Dnr Ks 2020/210

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till Fjällvind AB:s årsstämma

BESLUT

Ärendet bordläggs tills bolagets årsredovisning delgetts kommunen.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
möjlighet att sitt utöva inflytande. Eftersom kommunen äger aktier i 
Fjällvind AB, har kommunen också intressen att bevaka på årsstämman. För 
att företräda kommunen på stämman har fullmäktige utsett ett ombud med 
ersättare.

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet bordläggs tills bolagets 
årsredovisning delgetts kommunen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 153

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning

ÄRENDE

Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning vid utgången av april. Kommunen har till dess gjort ett 
negativt resultat i relation till budget. Till viss del förklaras underskottet av 
inkomstbortfall på grund av covid-19-epidemin.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 154

Justerandes sign.

Miljö- och byggavdelningens verksamheter

ÄRENDE

Miljö- och byggchef Cilla Gauffin tillsammans med stadsarkitekt Eli 
Larsdotter-Brynhildsvoll informerar om den med Bergs kommun 
gemensamma miljö- och byggavdelningens organisation och verksamheter.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 155

Justerandes sign.

Räddningstjänstförbundets verksamheter

ÄRENDE

Förbundschef Lars Nyman informerar om Jämtlands räddningstjänstförbunds 
verksamheter och ekonomi.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-13

KS § 156 Dnr Ks 2018/124

Justerandes sign.

Ny översiktsplan Härjedalens kommun - 
samrådshandling

ÄRENDE

Sedan 2016 har miljö- och byggavdelningen arbetat med att ta fram förslag 
till ny översiktsplan för Härjedalens kommun. Översiktsplanen redovisar 
grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark och 
vattenområden både ur ett utvecklande och ur ett hänsynstagande perspektiv. 
Översiktsplanen skapar en politisk målbild över hur kommunen ska 
utvecklas som helhet, den skapar beredskap för det oplanerade och oväntade 
och främjar en hållbar utveckling samt god kommunal ekonomi.

Förslaget till översiktsplan tillsammans med bilagor har under våren varit 
utställd till granskning. Miljö- och byggavdelningen har sammanställt 
inkomna granskningsyttranden och förberett förslag på svar till vissa av dem.

Kommunstyrelsen diskuterar inkomna yrkanden och möjliga svar till dem.

_____
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