
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Plats och tid Medborgarhuset P1, 10:00–10:15 
Beslutande Ledamöter 

Anders Häggkvist (C), ordförande 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Karin Holmin (VH) 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Olle Larsson (HP) 
Billy Anklew (HP) 
Johan Fredholm (M) 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Magnus Karlsson (S) 

  Tjänstgörande ersättare 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Lisa Sjelin (C) 
Thomas Wiklund (M) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Leif Nilsson (S) 
Inger Larsson (S) 

Övriga närvarande Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, sekreterare 

Underskrifter 
 

Paragrafer 307–309 

Ordförande 
 

 
Anders Häggkvist (C) 

Sekreterare 
  

Johan Höglund 

Justerare 
  

Billy Anklew (HP) 

INFORMATION 
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala 
anslagstavla. 
 
besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 
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KS § 307 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Dnr Ks 2020/1060 

Justerandes sign.

Riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för sammanträdesdeltagande på 
distans. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsens riktlinjer som reglerar sammanträdesdeltagande på 
distans förbjuder i dagsläget distansdeltagande vid sammanträden där det 
förekommer valärenden eller ärenden som avser anställning av personal. I 
princip finns ingenting som hindrar distansdeltagande även vid sådana 
ärenden, i praktik är det dock viktigt att, om det i ett sådant ärende begärs 
omröstning, även distansdeltagande ledamöters röster kan lämnas slutna. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram förslag till nya riktlinjer 
för sammanträdesdeltagande på distans. Förslaget öppnar för 
distansdeltagande även vid sådana kommunstyrelsens sammanträden där 
ärenden om val eller anställning av personal förekommer, samtidigt det 
tydliggör de formella gränserna för distansdeltagande i dessa ärenden. 

Ekonomi 
Förslaget till nya riktlinjer har ingen direkt påverkan på kommunens 
ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag 
till riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Paragrafen justeras omedelbart 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Kommun- och nämndsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 308 Dnr Ks 2017/475 

Justerandes sign.

Lofsdalen 26:1 Detaljplan, yttrande till överklagan 

BESLUT 

Kommunstyrelsen kompletterar, under yttrandets pt 2, texten med ett 
förtydligande om att Länsstyrelsen 2020 10 27 beslutat att inte pröva 
kommunens antagandebeslut från 2020 09 28. Kommunstyrelsen skickar 
därefter det kompletterade yttrandet till mark- och miljööverdomstolen. 

ÄRENDE 

Kjell Nyström har överklagat kommunfullmäktige i Härjedalens beslut om 
antagande av detaljplan för Lofsdalen 26:10, Fjällvyn, den 28 september 
2020. 
 
Klagande anger fyra motiv för sitt överklagande: 
1. Att planen medför en oacceptabel och negativ påverkan på sitt boende och 
sin livsmiljö 
2. Att planen baseras på ofullständiga handlingar 
3. Att planen överför omotiverade kostnader på samfällighetsföreningen 
4. Kommunens tveksamma hantering av planprocessen 
 
Kommunens kommentarer på klagandes motiv: 
1. Kommunens uppfattning är att planens genomförande bidrar till 
kommunens utveckling och framtida attraktionskraft vilket krävs för att 
skapa alternativt bibehålla arbetstillfällen i kommunen. Planens 
genomförande bidrar därmed till kommunens framtida åtaganden gällande 
vård, skola och omsorg. Planens negativa påverkan på omkringliggande 
fastigheter/fritidshus anses inte som särskilt omfattande.   
 
2. Kommunen delar Länsstyrelsens uppfattning att de handlingar som utgjort 
underlag för planprocessen är både tillräckliga och godtagbara.  
 
3. Gemensamhetsanläggningen, som kallas Samfällighetsföreningen, är 
sakägare och har givits tillfälle att delta i samrådet. Vid deras medverkan i 
planprocessen framfördes inget om att planen medför omotiverade kostnader 
för samfällighetsföreningen.  
 
 4. Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige 2017-10-02 men 
upphävdes 2019-03-11 i Mark- och miljööverdomstolen efter att klagande 
påpekat ett formellt fel i handläggningen. Länsstyrelsen meddelade att 
planen kunde sändas ut på ny granskning och därefter antas på nytt. 
Kommunen har därefter följt det förfarandet.  
Härjedalens kommunstyrelse beslutade enhälligt 2020-09-16 att föreslå 
fullmäktige att anta detaljplanen Lofsdalen 26:1, Fjällvyn. 
Kommunfullmäktige antog enhälligt detaljplanen 2020-09-28. 
Kommunens uppfattning är att tillämpad planprocess följt gängse 
tillvägagångssätt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 308, fortsättning Dnr Ks 2017/475 

Justerandes sign.

Med ovanstående som grund yrkar Härjedalens kommun att Mark och 
miljödomstolen avvisar klagandes yrkande avseende Härjedalens 
kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, §90. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar 
yttrandet till Mark och miljödomstolen. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen kompletterar, under 
yttrandets pt 2, texten med ett förtydligande om att Länsstyrelsen 
2020-10-27 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut från 
2020-09-28. Kommunstyrelsen skickar därefter det kompletterade yttrandet 
till mark- och miljööverdomstolen. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Paragrafen justeras omedelbart 
______ 
Beslutet expedieras till: 
Mark- och miljööverdomstolen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 309 Dnr Ks 2020/1067 

Justerandes sign.

Fördelning av riksnorm 2021 

BESLUT 

Kommunstyrelsen fastställer fördelningen av riksnorm för beräkning av 
försörjningsstöd för år 2021. Beslutet gäller från 2021-01-01. 

ÄRENDE 

Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstöd ska höjas för 
2021. Riksnormen är fördelad på olika hushållstyper och åldersintervaller. 
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Sedan 2012 åligger det 
kommunerna själva att sedan fördela riksnormen på de olika kostnadsposter 
som ingår. Socialstyrelsen har inför år 2021 räknat upp varje post inom 
riksnormen med 0,3 procent. 

Förslag på riksnormsbelopp (inklusive fördelning av delposter) att gälla 
under 2021 redovisas i ärendets bilaga 1. 

Ekonomi 
Att riksnormen höjs innebär en något större kostnad för ekonomiskt bistånd. 
Denna kostnadsökning finns dock budgeterad i budget 2021. 

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av riksnorm för beräkning av 
försörjningsstöd för år 2021. Beslut gäller från 2021-01-01. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Paragrafen justeras omedelbart 
_____ 
Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
Enhetschef IFO/bistånd
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