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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 219 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
snarast bör utlysa klimatnödläge

2020/122

§ 220 Medborgarförslag om att sätta upp fler soptunnor för 
hundbajspåsar i Hede

2020/571

§ 221 Medborgarförslag om nytt sysselsättningsprogram 
för Härjedalens kommun

2020/512

§ 222 Medborgarförslag om upphävande av beslut om 
försäljning av Mobacka, Lillhärdal  

2019/691

§ 223 Motion om rening av vatten från läkemedelsrester 2015/295
§ 224 Motion om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 

§ 105/2019, dnr KS 2019/419
2020/124

§ 225 Motion om att inför val ska kommunala 
verksamheter som har debatter, frågestunder och 
liknande bjuda in samtliga partier som kandiderar 
till kommunfullmäktige

2020/164

§ 226 Motion om återköp av arrendegårdar som kan bli 
jordbruksfastigheter

2020/426

§ 227 Motion om att kommunen ska ta fram en 
åtgärdsplan som säkerställer att de tre senaste årens 
ekonomiska underskott återställs samt att en budget 
i balans uppnås år 2021

2020/546

§ 228 Handlingsplan för klimatanpassning 2020/528
§ 229 Remiss, Starkare kommuner - med kapacitet att 

klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
2020/256

§ 230 Riktlinjer för kommunikation 2020/616
§ 231 Revisionsrapport, granskning av bokslut och 

årsredovisning 2019-12-31, Härjedalens kommun
2020/561

§ 232 Delårsrapport 2020 2020/761
§ 233 Åtgärdsplaner för budget i balans 2020/574
§ 234 Framtida skolstruktur i Härjedalens kommun 2019/1132
§ 235 VA 2025, upphandling Funäsdalens 

avloppsreningsverk
2017/156

§ 236 VA 2025, omprioritering i Funäsdalen 2017/156
§ 237 Kommunalt partistöd 2020 2020/580
§ 238 Taxa för framtagande av exploateringsavtal 2020/637
§ 239 Reglemente för Härjedalens kommuns miljöpris 2020/445
§ 240 Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund 2020/726
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Justerandes sign.

§ 241 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

2019/1334

§ 242 Lofsdalen 26:1, Fjällvyn Detaljplan 2017/475
§ 243 Ekonomisk uppföljning
§ 244 Delegationsbeslut
§ 245 Meddelanden
§ 246 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 

2020
2020/386

§ 247 Övrig fråga, översyn av rennäringslagstiftningen
§ 248 Övrig fråga, remiss angående insamling av 

tidningspapper
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS § 219 Dnr Ks 2020/122

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun snarast 
bör utlysa klimatnödläge

BESLUT

 Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Åsa Palm, Funäsdalen, föreslår att Härjedalens kommun snarast bör utlysa 
klimatnödläge. Palm anser att kommunen behöver behandla klimatkrisen 
som den kris den är och därför agera genom att vidta genomgripande 
politiska åtgärder snarast.

Härjedalens kommuns strategiska mål utgår från FN:s Agenda 2030 och är 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Kommunens verksamheter 
har ett uppdrag att arbeta för hållbarhet i dessa dimensioner. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tillsammans med Region Jämtland 
Härjedalen och kommunerna i länet arbetat fram en Handlingsplan för 
klimatanpassning som antagits av regionstyrelsen. Kommunstyrelsen i 
Härjedalens kommun har beslutat att delta i arbetet med den 
länsgemensamma handlingsplanen.
 
En Energi- och klimatstrategi har också tagits fram av länsstyrelsen och 
regionen. Den gemensamma miljö- och byggnämnden i Berg och Härjedalen 
har i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan för de båda kommunerna. 

Ekonomi

Ärendet har på kort sikt ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 220 Dnr Ks 2020/571

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att sätta upp fler soptunnor för 
hundbajspåsar i Hede

BESLUT

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Camilla Vikström, Hede, föreslår att kommunen sätter upp fler soptunnor för 
hundbajspåsar i Hede. Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2019, KS § 
168/2019, att kommunen inte längre ska tillhandahålla hundlatriner.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets 
förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 221 Dnr Ks 2020/512

Justerandes sign.

Medborgarförslag om nytt sysselsättningsprogram för 
Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Lars Lundberg, Sveg, föreslår att det ska vara kommunanställda med 
tillsvidareanställningar som upprätthåller all kommunal service och övrig 
kommunal verksamhet, vilket innebär att alla bolagsanställda på fastighets- 
och VA-bolaget blir kommunanställda samt att de kommunala bolagen 
avskaffas. Detta måste ske i samarbete med lokala små och enmansföretag.

Fastighetsbolaget Härjegårdar AB är ett helägt kommunalt bolag med en 
styrelse som är utsedd av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun. 
Vatten och miljöresurs AB är ett kommunalt bolag som ägs av Härjedalens 
och Bergs kommuner och styrelsen utses av kommunernas respektive 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har fastställt bolagsordning och ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över bolagen och 
utser ombud till bolagsstämman. Även om en bolagsstyrelse också har 
aktiebolagslagen att förhålla sig till, så framgår uppdraget av 
bolagsordningar och ägardirektiv. På detta sätt anses kommunen ha en stor 
påverkan på de kommunala bolagen.

Ekonomi

Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS § 222 Dnr Ks 2019/691

Justerandes sign.

Medborgarförslag om upphävande av beslut om 
försäljning av Mobacka, Lillhärdal

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Erik Håkansson, Lillhärdal, föreslår att kommunen upphäver beslutet att 
sälja Mobacka (Lillhärdals kyrkby 9:11) och istället bildar en stiftelse 
alternativt en ekonomisk förening eller aktiebolag som tar över och förvaltar 
fastigheten.

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 att godkänna att Härjegårdar 
Fastighets AB genomför försäljningar av en rad fastigheter, bland andra 
Mobacka i Lillhärdal. 

Härjedalens kommun har under de senaste åren successivt avvecklat de 
särskilda boendena på Mobacka i Lillhärdal och Fjällglimten i Vemdalen. 
Under hösten 2019 flyttade de sista brukarna med beslut om särskilt boende 
ut. Kommunen har till och med 2019-12-31 hyrt hela fastigheterna av 
Härjegårdar, men från och med 2020 hyr kommunen endast personallokaler 
på Mobacka.

Då Härjegårdar förlorar hyresintäkten täcks inte kostnaderna för fastigheten 
och med ett negativt driftnetto riskerar Härjegårdar att behöva skriva ner 
värdet på fastigheten.

Att bilda ett bolag, stiftelse eller ekonomisk förening löser inte problemen 
med finansiering av fastigheten.

Ekonomi

I första hand drabbas Härjegårdars ekonomi om fastigheterna inte skulle 
säljas i och med att den går med underskott. Blir det fråga om nedskrivning 
av värdet av fastigheten drabbas även kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
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KS § 222, fortsättning Dnr Ks 2019/691

Justerandes sign.

YRKANDE

Karin Holmin (VH), biträdd av Margareta Mahmoud-Persson (KD), Billy 
Anklew (HP) och Gunilla Zetterström-Bäcke (S), yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Holmins yrkande att föreslå bifall mot Nordlanders 
yrkande att föreslå avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
Nordlanders yrkande att föreslå avslag, nej-röst för att bifalla Holmins 
yrkande att föreslå bifall. 

Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats Ericsson 
(C), Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lisa 
Sjelin (C).
Nej-röst: Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew 
(HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD).

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster 
bifaller Nordlanders yrkande att föreslå avslag.

RESERVATION

Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP) och 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 223 Dnr Ks 2015/295

Justerandes sign.

Motion om rening av vatten från läkemedelsrester

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Annika Myhr, då kommunfullmäktigeledamot för (C), föreslog 2015 att 
kommunen låter rena vatten från läkemedelsrester.

En tidigare utredning klargjorde att försöksanläggningar för rening av 
läkemedelsrester har uppförts i Sverige. Vid samma tid beslutades att 
bordlägga ärendet i väntan på utvärderingar av anläggningarna. Samtidigt 
skulle VA-avdelningen fortsätta bevaka och uppdatera sig kring rening av 
läkemedelsrester i avloppsvatten.

Det finns idag ett fåtal avloppsreningsverk i Sverige där läkemedelsrening är 
utbyggt. I bland annat Linköping har man installerat en ozon-anläggning 
som kan rena 90 procent av de läkemedelsrester som kommer till 
reningsverket. Reningen är dock väldigt energikrävande och energi-
användningen kan öka med 2–10 gånger jämfört med dagens reningsteknik.

Inga reningskrav för läkemedel finns idag för avloppsreningsverk. Den 
dagen det blir aktuellt att läkemedelsrening behöver installeras kommer 
enligt Svenskt Vatten avloppsreningsverk som är belägna vid större städer 
och som har känsliga recipienter att prioriteras. 

För de nya avloppsreningsverk som planeras i projektet VA 2025 projekteras 
det för att man i ett senare skede kan installera läkemedelsrening.

Ekonomi

Vid avslag ingen påverkan på ekonomin

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 224 Dnr Ks 2020/124

Justerandes sign.

Motion om att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 
105/2019, dnr KS 2019/419

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) med flera föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
beslutet § 105/2019, gällande överlämning av skötsel av enskilda vägar.

Den 22 juni tog kommunfullmäktige ett nytt beslut, KF § 37/2020, dnr 
KS 2020/108, som ändrar det tidigare beslutet som motionen gäller.

Nytt beslut KF § 37/2020:
”Kommunfullmäktige förlänger tiden för överlämning av skötsel av enskilda 
vägar till 1 oktober 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att ersättningsbeloppet för sommar- och 
vinterunderhåll endast kan sökas av samfällighetsföreningar eller 
gemensamhetsanläggningar för vägar där permanent boende finns. I 
avvaktan på inrättande av gemensamhetsanläggning och i fall där 
väghållningen kan ordnas på ett bra sätt utan förrättning kan bidraget även 
sökas av förening eller annan organisation eller enstaka personer enligt 
Trafikverkets föreskrifter. Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av 
obetydlig längd. 

Kommunfullmäktige säger upp de nu existerande avtalen så att 
överlämnande kan ske den 1 oktober 2022.”

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns inget lagligt stöd för en 
kommun att ta ut en vägavgift av berörda fastighetsägare.

Kommunen står fortsatt för vägunderhållet fram till den 1 oktober 2022 eller 
till dess att förrättning skett.

Motionen innebär i sak en uppmaning att omvärdera beslutet KF § 105/2019, 
vägunderhållsutredning 2019. Sådan omvärdering har redan gjorts i och med 
beslutet, KF § 37/2020.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS § 224, fortsättning Dnr Ks 2020/124

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) biträdd av Billy Anklew (HP), Margareta Mahmoud-
Persson (KD) och Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Holmins yrkande att föreslå bifall mot Nordlanders 
yrkande att föreslå avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: ja-röst för att bifalla 
Nordlanders yrkande att föreslå avslag, nej-röst för att bifalla Holmins 
yrkande att föreslå bifall.

Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats Ericsson 
(C), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lisa Sjelin (C)
Nej-röst: Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Olle Larsson 
(HP), Billy Anklew (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD)

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster 
bifaller Nordlanders yrkande att föreslå avslag.

RESERVATION

Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP) och 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.

_____

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 225 Dnr Ks 2020/164

Justerandes sign.

Motion om att inför val ska kommunala verksamheter 
som har debatter, frågestunder och liknande bjuda in 
samtliga partier som kandiderar till kommunfullmäktige

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige bifaller motionen med ändringen att inbjudan ska avse 
de partier som har begärt valsedlar för val till kommunfullmäktige i 
Härjedalen.

ÄRENDE

Olle Larsson, Billy Anklew och Nils-Olof Friberg, samtliga (LPO), föreslår 
att samtliga partier som kandiderar till kommunfullmäktige ska bjudas in till 
politiska debatter, frågestunder och liknande där kommunen äger 
verksamheten.

I motionen nämns särskilt skolan som en verksamhet som borde bjuda in 
samtliga partier som kandiderar i kommunfullmäktigevalet. Vad gäller 
politiska partiers medverkan i utbildningen slår 1 kap. 5 a § skollagen fast att 
skolans rektor beslutar vilka partier som bjuds in till skolan. Beslutet måste 
fattas på objektiva grunder, till exempel att de partier som bjuds in är 
representerade i riksdagen eller i en annan vald församling. Även andra 
grunder är möjliga. 

I den mån någon eller några andra av kommunens verksamheter anordnar 
politiska debatter, frågestunder och liknande är det inte lämpligt att basera 
urvalet på vilka partier som kandiderar till kommunfullmäktige. Att ett parti 
”kandiderar” får fortsättningsvis i sammanhanget förstås som att partiet, som 
det heter i vallagen, ”deltar i valet”. Vid valet 2018 deltog 78 partier i 
kommunfullmäktigevalet i Härjedalens kommun. Kravet på partier att 
anmäla sitt deltagande i valet har endast funnits i valet 2018, så det är går 
inte att se några historiska tendenser i hur många partier som i den meningen 
deltagit i valen, men det är svårt att se något som direkt talar emot att det vid 
valet 2018 skulle ha varit ett ovanligt stort antal deltagande partier. Att 
hantera inbjudningar till sjuttiotalet partier och därefter arrangera debatter 
med de partier som tackar ja till inbjudan kommer med all sannolikhet bli 
resurskrävande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 225, fortsättning Dnr Ks 2020/164

Justerandes sign.

Ekonomi
Ingen närmare beräkning av kostnaderna för att implementera förslaget har 
gjorts. Inbjudningarna skulle sannolikt kunna hanteras inom befintlig budget, 
om inte deltagandet vid framtida val blir större än vid valet 2018 och om 
andra arbetsuppgifter för stunden nedprioriteras. Att hantera debatterna eller 
frågestunderna skulle kunna innebära behov av ytterligare resurser då större 
lokaler kanske måste ordnas, beroende på hur många partier som deltar. 
Kanhända behövs beroende på antal deltagande partier också särskild 
personal som kan bevara ordningen under debatterna, i synnerhet om något 
eller några av deltagande partier betraktar våld som ett giltigt medel för att 
nå politiska mål.

YRKANDE

Olle Larsson (HP) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Karin 
Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen föreslår bifall till motionen, med 
ändringen att inbjudan ska avse de partier som har begärt valsedlar för val 
till kommunfullmäktige i Härjedalen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Larssons yrkande 
och finner att svaret är ja.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 226 Dnr Ks 2020/426

Justerandes sign.

Motion om återköp av arrendegårdar som kan bli 
jordbruksfastigheter

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Olle Larsson (LPO) föreslår att kommunen ska uppvakta berörda 
myndigheter, riksdag och regering att nuvarande och tidigare statliga 
arrendegårdar ska erbjudas att för en symbolisk summa köpa ett markområde 
så att det går att bilda jordbruksfastigheter. Kravet för köp ska vara 
permanent boende.

Det finns behov av mark för bostadsbyggande i delar av kommunen. 
Kommunen gjorde under 2017 en framställan till Statens fastighetsverk om 
köp av mark i Bruksvallarna och Ljusnedal (del av Ljusnedal 1:1) att 
användas för bostadsbyggande. Regeringen avslog dock ansökan, efter att 
Fastighetsverket, Jordbruksverket och länsstyrelsen avstyrkt ansökan. 

I enstaka fall kan kommunen vara enskilda personer/köpare av mark 
behjälplig med kontakter med statliga myndigheter i den omfattning som kan 
anses rymmas inom den kommunala kompetensen. Efterfrågan av 
jordbruksfastigheter bedöms inte vara så stort att kommunen ska uppvakta 
stat och myndigheter för att få köpa tidigare statliga arrendegårdar.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

YRKANDE

Olle Larsson (HP) biträdd av Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår bifall till motionen.

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan fredholm (M) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 226, fortsättning Dnr Ks 2020/426

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Larssons yrkande att föreslå bifall mot Nordlanders 
yrkande att föreslå avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Larssons yrkande.

Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats Ericsson 
(C), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lisa Sjelin (C).
Nej-röst: Olle Larsson (HP), Billy Anklew (HP)
Avstår: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Karin Holmin (VH).

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 
2 som avstår bifaller Nordlanders yrkande att föreslå avslag.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 227 Dnr Ks 2020/546

Justerandes sign.

Motion om att kommunen ska ta fram en åtgärdsplan 
som säkerställer att de tre senaste årens ekonomiska 
underskott återställs samt att en budget i balans 
uppnås år 2021

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Billy Anklew (HP) föreslår att kommunen tar fram en åtgärdsplan som 
säkerställer att de tre senaste årens ekonomiska underskott återställs samt att 
en budget i balans uppnås 2021.

Härjedalens kommun har i boksluten 2018 och 2019 redovisat ekonomiska 
underskott med 7,2 miljoner kronor respektive 5,4 miljoner kronor. 
Problemet har i många år varit bristen på efterlevnad av de ekonomiska 
ramarna i verksamheterna. Underskott i nämnderna/förvaltningarna har 
historiskt räddats av stora överskott i finansförvaltningen, men så är inte 
fallet längre. Därmed har också kommunen redovisat ekonomiska 
underskott. 

Enligt gällande lagstiftning har en kommun tre år på sig att återställa 
ekonomiska underskott. Underskott återställs genom att redovisa överskott 
under de nästkommande åren. 2018 och 2019 års ackumulerade underskott 
om 12,6 miljoner kronor har kommunen fram till 2022 på sig att återställa.

Kommunstyrelsen måste i budgetförslagen för 2021 och 2022 ha en nivå på 
överskottet som innebär att underskottet återställs. Detta påverkar i sin tur 
förvaltningarnas ekonomiska ramar.

Ekonomi

Motionen i sig har ingen påverkan på det ekonomiska resultatet. De 
ekonomiska underskotten måste återställas, men det sker normalt dels i det 
fortlöpande budgetarbetet och fastställande av budget, dels genom att 
kommunstyrelsen och dess utskott anpassar sin verksamhet till de 
ekonomiska ramar fullmäktige har tilldelat dem.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 227, fortsättning Dnr Ks 2020/546

Justerandes sign.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) biträdd av Billy Anklew (HP), Olle Larsson (HP) och 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Holmins yrkande att föreslå bifall mot Nordlanders 
yrkande att föreslå avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
Nordlanders yrkande att föreslå avslag, nej-röst för att bifalla Holmins 
yrkande att föreslå bifall.

Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats Ericsson 
(C), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lisa Sjelin (C)
Nej-röst: Karin Holmin (VH) , Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Olle Larsson 
(HP), Billy Anklew (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD).

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster 
bifaller Nordlanders yrkande att föreslå avslag.

RESERVATION

Karin Holmin (VH) , Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Olle Larsson (HP), 
Billy Anklew (HP), och Margareta Mahmoud-Persson (KD) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 228 Dnr Ks 2020/528

Justerandes sign.

Handlingsplan för klimatanpassning

BESLUT

Härjedalens kommun deltar i arbetet med den länsgemensamma 
handlingsplanen för klimatanpassning.

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna mål och åtgärder i handlingsplanen 
gällande den kommungemensamma gruppen.

ÄRENDE

Handlingsplan för klimatanpassning har arbetats fram under ledning av 
länsstyrelsen tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och länets 
kommuner.

Regionstyrelsen har antagit planen och varje kommun föreslås anta planen 
och arbeta i enlighet med de mål och åtgärder som föreslås på kommunnivå.

Målet för 2020 är att kommunerna etablerat en arbetsgrupp för 
klimatanpassning i den egna organisationen, för 2021 att kommunerna har 
utfört en inventering om vad som är gjort inom klimatanpassning samt var 
organisationen är sårbar. För 2022 är målet att kommunen ska ha tagit fram 
en klimatanpassningsplan. Miljö- och byggavdelningen har sedan tidigare ett 
gemensamt uppdrag, från Bergs och Härjedalens kommuner att ta fram en 
klimatanpassningsplan. De föreslagna aktiviteterna handlar till största delen 
om information och utbildning och sker i en kommungemensam arbetsgrupp.

Ekonomi

Arbetet med att uppfylla målen och genomföra föreslagna aktiviteter utförs i 
den befintliga organisationen. Inga ekonomiska resurser bedöms behövas, 
men arbetstid kommer att åtgå.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att Härjedalens kommun deltar i arbetet med den 
länsgemensamma handlingsplanen för klimatanpassning;

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna mål och åtgärder i handlingsplanen 
gällande den kommungemensamma gruppen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 228, fortsättning Dnr Ks 2020/528

Justerandes sign.

YRKANDE

Olle Larsson (HP) biträdd av Billy Anklew (HP) yrkar att kommunen inte 
deltar i arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen för 
klimatanpassning.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Larssons yrkande mot Nordlanders och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Nordlanders yrkande.

RESERVATION

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 229 Dnr Ks 2020/256

Justerandes sign.

Remiss, Starkare kommuner - med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

BESLUT

Kommunstyrelsen antar förslaget till remissvar och lämnar in det till 
Finansdepartementet.

ÄRENDE

Härjedalens kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet 
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 
2020:8), även kallad ”Kommunutredningen”. Kommunledningsförvaltningen 
har tagit fram ett förslag till remissvar.

Ekonomi

Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till remissvar antas och 
lämnas in till Finansdepartementet.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Olle Larsson (HP) yrkar att följande synpunkter läggs till remissyttrandet: 
Att kommunens uppfattning är att vattenkraftsbeskattning ska ske enligt 
norsk modell, samt att tre procent av produktionsvärdet av vindkraft inom 
kommunen ska gå till berörd bygd.

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 229, fortsättning Dnr Ks 2020/256

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen antar remissvaret och finner att 
svaret är ja.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen innan yttrandet skickas 
också ska lägga till de synpunkter som Olle Larsson har föreslagit och finner 
att svaret är nej.

RESERVATION

Olle Larsson (HP) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 230 Dnr Ks 2020/616

Justerandes sign.

Riktlinjer för kommunikation

BESLUT

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunikation.

ÄRENDE

Kommunen har hittills saknat beslutade riktlinjer för kommunikation. I syfte 
att tydliggöra kommunens förhållningssätt i kommunikationsfrågor och 
beskriva hur kommunen kommunicerar internt och med omvärlden, har 
kommunens kommunikatörer tagit fram ett förslag till sådana riktlinjer.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunikation.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunikatörer
Förvaltningschefer
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 231 Dnr Ks 2020/561

Justerandes sign.

Granskning av bokslut och årsredovisning 2019-12-31, 
Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunledningsförvaltningens förslag fastställs som svar på 
revisionsrapporten och överlämnas till revisorerna och kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Kommunens revisorer har granskat årsredovisningen för 2019 och lämnar i 
sin rapport synpunkter och rekommendationer.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
revisionsrapporten.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsförvaltningens 
förslag fastställs som svar på revisionsrapporten och överlämnas till 
revisorerna och kommunfullmäktige

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunens revisorer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 232 Dnr Ks 2020/761

Justerandes sign.

Delårsrapport 2020

BESLUT

 Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten och överlämnar den till 
kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på delårsrapport 
2020. Rapporten lämnar upplysningar om förvaltningen av kommunen under 
perioden 2020-01-01—2020-07-31.

Kommunens delårsresultat är plus 30 miljoner kronor och det förväntade 
resultatet vid årsslutet är 12,1 miljoner kronor.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen fastställer 
delårsrapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 233 Dnr Ks 2020/574

Justerandes sign.

Åtgärdsplaner för budget i balans

BESLUT

Ärendet återremitteras för närmare utredning av frågor som har väckts vid 
dagens sammanträde.

ÄRENDE

Den 10 juni (§ 178/2020) beslutade kommunstyrelsen att ge utskotten i 
uppdrag att för sina respektive berednings-/verksamhetsområden ta fram 
åtgärdsplaner för budget i balans.

Åtgärdsplanerna presenteras vid dagens sammanträde. 
Kommunledningsutskottet finner möjlighet att spara cirka 2 000 000 kronor, 
bildningsutskottet finner möjlighet att spara cirka 2 600 000 kronor, 
tillväxtutskottet finner möjlighet att spara cirka 1 400 000 kronor och 
socialutskottet finner möjlighet att spara cirka 5 400 000 kronor.

Ekonomi

Totala möjliga besparingar enligt ärendebeskrivningen uppgår till cirka 
11 400 000 kronor.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att ärendet återremitteras för närmare 
utredning av frågor som har väckts vid dagens sammanträde.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Nordlanders yrkande 
om återremiss och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Respektive utskottsordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 234 Dnr Ks 2019/1132

Justerandes sign.

Framtida skolstruktur i Härjedalens kommun

ÄRENDE

Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till en ny 
skolstruktur för Härjedalens kommun. Arbetet har pågått sedan början av 
året. Tidsplanen har sedan dess ändrats och något färdigt förslag till beslut 
finns ännu inte. Nuvarande planering är att ärendet bereds så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut vid sammanträdet den 30 november.

Billy Anklew (HP) ställer frågan om vem som har uppdragit åt 
bildningsförvaltningen att ta fram denna utredning. Bildningsutskottets 
ordförande Johan Fredholm svarar att uppdraget kommer från 
bildningsutskottet. 

Fredholm påpekar att den prognos som finns i elevräkningen daterad 
2020-08-25 snarare är en ögonblicksbild än en prognos. De data som 
redovisas är elevregister plus befolkningsregister; in- och utflyttning beaktas 
inte i prognosen.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 235 Dnr Ks 2017/156

Justerandes sign.

VA 2025, upphandling Funäsdalens 
avloppsreningsverk

BESLUT

Kommunstyrelsen går vidare med upphandling gällande avloppsreningsverk 
i Funäsdalen.

ÄRENDE

I projektet VA 2025 har nu för det planerade nya avloppsreningsverket i 
Funäsdalen erhållits tillstånd, bygglov samt har projekteringshandlingar 
upprättats. Därmed är nästa steg att gå ut med upphandling för att projektet 
ska fortlöpa samt få in anbud för att erhålla faktiska byggkostnader.

Ekonomi

Förslaget på beslut påverkar inte kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Projektledningen VA 2025 föreslår att gå vidare med upphandling gällande 
avloppsreningsverk i Funäsdalen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt projektledningens 
förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Vatten och Miljöresurs

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 236 Dnr Ks 2017/156

Justerandes sign.

VA 2025, omprioritering i Funäsdalen

BESLUT

Kommunstyrelsen skickar en förfrågan till Länsstyrelsen gällande 
omprioritering i Funäsdalsområdet.

ÄRENDE

Länsstyrelsens föreläggande på Tänndalens avloppsanläggning upphävdes på 
grund av kommunens förslag (KS §45 2019-02-06) att överföringsledning 
från Tänndalen till ett nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen skulle vara 
färdigt 2021-12-31. 

Tänndalens avloppsanläggning har under 2018 och 2019 klarat 
reningskraven med mycket liten marginal.

För närvarande kan inte de befintliga avloppsanläggningarna i Bruksvallarna 
och Ramundberget ta emot mer avloppsvatten, samtidigt som det råder ett 
högt exploateringstryck i området. 

En möjlighet är att byta plats på överföringsledningen mellan Tänndalen–
Funäsdalen med överföringsledningen mellan Ramundberget–Funäsdalen i 
projektets tidplan. Ett godkännande från Länsstyrelsen måste erhållas för 
denna omprioritering då det annars finns risk för ett nytt föreläggande. Ett 
förslag till skrivelse till Länsstyrelsen har tagits fram.

Ekonomi

Förslaget på beslut påverkar inte kommunens ekonomi.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 236, fortsättning Dnr Ks 2017/156

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Projektledningen VA 2025 föreslår att kommunstyrelsen skickar en 
förfrågan till Länsstyrelsen gällande omprioritering i Funäsdalsområdet. 

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar bifall till projektledningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt projektledningens 
förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Vatten och Miljöresurs
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 237 Dnr Ks 2020/580

Justerandes sign.

Kommunalt partistöd 2020

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt förslag med ändringen att 
utbetalningarna minskas med 10 %.

ÄRENDE

Härjedalens kommun ger partistöd i två former: dels ett ekonomiskt stöd, 
dels stöd i form av rätten att under vissa villkor nyttja kommunens lokaler. 
Partierna ska årligen redovisa hur stödet har använts. Redovisningen ska 
lämnas in senast den 30 juni året efter det år stöd har lämnats för. Endast om 
redovisningen inte lämnas in i tid får fullmäktige neka fortsatt utbetalning av 
stöd. Samtliga av de i fullmäktige representerade partiernas redovisningar av 
stöd erhållet 2019 har inkommit inom utsatt tid.

Partistöd betalas endast till juridiska personer och för kommunfullmäktige-
mandat för vilka det finns, eller under närmast föregående år fanns en 
fastställd ledamot. Fördelningen av mandat i kommunfullmäktige sker efter 
att valresultatet har fastställts bland de partier som deltagit i valet. Det 
innebär i det här sammanhanget att det ekonomiska stödet för ett visst 
mandat föreslås lämnas till det parti som ursprungligen tilldelades mandatet. 
Ledamöter som lämnar partiet kan alltså inte räkna med något personligt 
stöd; att en ledamot byter partitillhörighet innebär inte heller att stödet 
”följer med” ledamoten till dennes nya parti.

Ekonomi

Kostnaden för partistödet är främst beroende av hur många partier som finns 
representerade i fullmäktige och av vad det för året beslutade prisbas-
beloppet är. Kostnaden för att betala ut partistöd enligt tjänstemannaförslaget 
är i år 756 800 kronor, vilket ryms inom de budgeterade medlen.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige betalar ut 
partistöd enligt bilaga i ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 237, fortsättning Dnr Ks 2020/580

Justerandes sign.

YRKANDE

Olle Larsson (HP) biträdd av Karin Holmin (VH), Lars-Gunnar Nordlander 
(S) och Lisa Sjelin (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen att utbetalningarna 
minskas med 10 %.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Larssons yrkande och 
finner att svaret är ja.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 238 Dnr Ks 2020/637

Justerandes sign.

Taxa för framtagande av exploateringsavtal

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige höjer taxan för framtagande av exploateringsavtal till 
1 250 kronor/timme.

Ny taxa gäller från och med justering av kommunfullmäktiges protokoll.

ÄRENDE

En revidering av taxa för framtagande av exploateringsavtal bör genomföras. 

I Härjedalens kommun är gällande taxa för framtagande av 
exploateringsavtal 1 000 kronor/timme medan samma taxa i Bergs kommun 
är 1 250 kronor/timme.

Då Härjedalens kommun och Bergs kommun sedan 1 januari 2019 har en 
gemensam miljö- och byggnämnd bör priset harmoniera och taxan i 
Härjedalens kommun höjas till 1 250 kronor/timme.

Ekonomi

Beslutet medför ingen kostnad för kommunen.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunfullmäktige höjer taxan för framtagande av exploateringsavtal till 
1 250 kronor/timme. 

Ny taxa gäller från och med justering av kommunfullmäktiges protokoll.

YRKANDE

Mats Ericsson (C) biträdd av Karin Holmin (VH) yrkar att 
kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som tillväxtutskottets.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
tillväxtutskottets och finner att svaret är ja.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 239 Dnr Ks 2020/445

Justerandes sign.

Reglemente för Härjedalens kommuns miljöpris

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för Härjedalens 
kommuns miljöpris.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen delegerar rätten att utse pristagare till 
kommunledningsutskottet. Delegationen gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente.

ÄRENDE

Sedan kommunens miljöpris inrättades har miljö- och byggnämnden utsett 
pristagare. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt 
reglemente, i vilket ansvaret att dela ut priset faller på kommunstyrelsen. 
Genom att låta kommunstyrelsen utse pristagare tydliggörs prisets status som 
en kommun- och verksamhetsövergripande hedersbetygelse.

Ekonomi

Nytt reglemente förväntas inte ha någon effekt på kommunens ekonomi. 
Samma konto som tidigare kommer fortsatt finansiera miljöpriset.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för Härjedalens 
kommuns miljöpris.

Kommunstyrelsen delegerar rätten att utse pristagare till 
kommunledningsutskottet. Delegationen gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 239, fortsättning Dnr Ks 2020/445

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar reglementet, ska delegera beslutsrätten enligt 
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2021 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund.

ÄRENDE

Ägardirektiv för räddningstjänstförbundet ska en gång per år antas av de i 
förbundet ingående kommunernas fullmäktige. Förslag till ägardirektiv 2021 
har upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid 
ägarsamrådet den 24 augusti.

Medlemsbidraget för Härjedalens kommun år 2021 uppgår till 22 222 000 
kronor. För budgetåret 2021 uppgår förbundets totala 
budgetram/medlemsbidrag till 133 204 000 kronor. Personalkostnaderna har 
räknats upp med 2,5 % + 1 % (på grund av högre kostnader för pensioner). 
Övriga kostnader räknas upp med 1,8 %. Intäkterna har räknats upp med 
1,5 % inför år 2021 då förbundet tror att dessa kommer att öka.

Ekonomi

Kommunens medlemsbidrag till räddningstjänstförbundet ökar enligt 
förslaget med 1 082 000 kronor, från 21 140 000 kronor till 22 222 000 
kronor.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2021 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja.

_____
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Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 25 
mars 2004 (”borgensförbindelsen”), vari Härjedalens kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Härjedalens kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer;

Kommunfullmäktige bekräftar att regressavtalet undertecknat av Härjedalens 
kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller;

Kommunfullmäktige bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Härjedalens 
kommun den 22 juni, vari Härjedalens kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller;

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist 
och kommunchef Gunnel Gyllander att för Härjedalens kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

ÄRENDE

Kommuninvests ekonomiska förenings (”föreningen”) utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige 
AB (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Härjedalens kommun utfärdade sin borgensförbindelse 
den 25 mars 2004 och har bekräftat densamma genom beslut av Fullmäktige 
den 27 november 2013.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 241, fortsättning Dnr Ks 2019/1334

Justerandes sign.

medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Härjedalens kommun undertecknade Regressavtalet den 22 juni 2011 och 
Garantiavtalet den 22 juni 2011.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet 
riskerar mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio 
år. Giltighetstiden för Härjedalens kommuns Regressavtal och Garantiavtal 
riskerar således att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren 
för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Härjedalens 
kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige 
som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande. När detta har skett har såväl 
borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Ekonomi

Förslaget har ingen direkt effekt på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 25 
mars 2004 (”borgensförbindelsen”), vari Härjedalens kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Härjedalens kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer;

Kommunfullmäktige bekräftar att regressavtalet undertecknat av Härjedalens 
kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller;

Kommunfullmäktige bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Härjedalens 
kommun den 22 juni, vari Härjedalens kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller;

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist 
och kommunchef Gunnel Gyllander att för Härjedalens kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja.

_____

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-16

KS § 242 Dnr Ks 2017/475

Justerandes sign.

Lofsdalen 26:1, Fjällvyn Detaljplan

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige antog den 2 oktober 2017 (§ 158) detaljplan för 
Fjällvyn. Beslutet överklagades upp upphävdes våren 2019, på grund av 
formella fel i handläggningen, av Mark- och miljööverdomstolen. 
Detaljplanen ställdes därefter på nytt ut till granskning under perioden 
2019-06-12–2019-05-05.

FÖRSLAG

Miljö- och byggnämndens förslag:

Kommunfullmäktige antar inte detaljplanen.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Billy Anklew (HP) och Olle Larsson 
(HP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplanen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.

_____
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Ekonomisk uppföljning

ÄRENDE

Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning till och med juli 2020. 

_____
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Delegationsbeslut

ÄRENDE

Inga delegationsbeslut som ska anmälas till kommunstyrelsen har fattats 
sedan det senaste kommunstyrelsesammanträdet.
_____
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Meddelanden

ÄRENDE

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden:

Jämtlands läns författningssamling
Länsstyrelsen Jämtlands län

Yttrande över betänkandet betänkandet SOU 2020:8 Starkare kommuner – 
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
SmåKom

Årsrapport
Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund

_____
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Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020

BESLUT

 Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal två 
2020 delges 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 rapporten överlämnas till 
kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja.

_____
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Övrig fråga, översyn av rennäringslagstiftningen

BESLUT

Lars-Gunnar Nordlander (S) och Olle Larsson (HP) representerar kommunen 
vid mötet den 7 oktober.

ÄRENDE

Olle Larsson (HP) ställer frågan hur kommunen ska agera i samband med att 
regeringen tillsätter en översyn av rennäringslagen.

Regeringen har inför fastställandet av utredningsdirektiven bjudit in SKR till 
ett möte för att lämna synpunkter över utkastet till direktiv. SKR har i sin tur 
kallat kommunerna till ett förberedande möte den 7 oktober, så att dessa då 
kan lämna sina synpunkter.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Lars-Gunnar Nordlander (S) och 
Olle Larsson (HP) representerar kommunen vid mötet den 7 oktober.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Olle Larsson, Lars-Gunnar Nordlander
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Övrig fråga, remiss angående insamling av 
tidningspapper

BESLUT

Kommunchefen får i uppdrag att försöka få till stånd ett för regionen 
gemensamt svar på remissen. Uppdraget redovisas vid 
kommunledningsutskottets sammanträde den 28 oktober.

ÄRENDE

Gunilla Zetterström-Bäcke ställer en fråga om kommunens inställning till 
regeringens förslag att ge kommunerna ansvar för att ordna 
insamlingsplatser för returpapper, det vill säga tidningar och tidningspapper.

YRKANDE

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att 
försöka få till stånd ett för regionen gemensamt svar på remissen. Uppdraget 
redovisas vid kommunledningsutskottets sammanträde den 28 oktober.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Zetterström-Bäckes 
yrkande och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
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