
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

Plats och tid Medborgarhuset P1, 10:00–15:00; 15:05–15:20 
Beslutande Ledamöter 

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

 Tjänstgörande ersättare 
Bengt-Arne Persson (L) 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Lisa Sjelin (C) 

Övriga närvarande Janne Gabrielsson, miljöinspektör §§ 140–141 
Emma Dufbäck, projektledare VA 2025 §§ 140–141 
Karin Stenbäck, biträdande projektledare VA 2025 §§ 140–141 
Ola Regnander, ekonomichef §§ 140–152 
Tina Svensson-Hammargård, bildningschef §§ 141–142 
Cecilia Molin, Ensolution §§ 142–143 
Fredrik Markstedt, Ensolution §§ 142–143 
Anda Embretzen, socialchef §§ 142–144 
Patrik Bergman, VA-ingenjör § 153 exklusive beslut 

Underskrifter 
 

Paragrafer 140–155; 157–162 

Ordförande 
 

Lars-Gunnar Nordlander (S)  

Sekreterare 
 

Johan Höglund  

Justerare 
 

Åke Remén (V)  
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Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

Justerandes sign.

Ärendelista 
 
§ 140 Kalkning och miljöövervakning med mera, 

information 
 

§ 141 VA 2025, information 2017/156 

§ 142 Bildningsförvaltningens verksamheter, information  

§ 143 Kostnad per brukare, information  

§ 144 Svar på frågor om länsöverenskommelse om 
missbruk och riskbruk samt om taxa för 
familjerådgivningen 

 

§ 145 Ekonomisk uppföljning  

§ 146 Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 2021/462 

§ 147 Motion om att införa elevhälsa online 2021/40 

§ 148 Upphävande av riktlinjer för molntjänster i skolan 2021/410 

§ 149 Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 100/2021 2020/499 

§ 150 Försäljning av Läkaren 5, Sveg (Ögränd) 2021/533 

§ 151 Försäljning av Hede kyrkby 69:1 och 70:1 
(Veterinärhuset) 

2021/584 

§ 152 Överklagat beslut, kommunfullmäktige § 45/2021 - 
Försäljning av del av Funäsdalen 8:112 

2021/567 

§ 153 Revidering av verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten 

2021/566 

§ 154 Kommunal trafikstrategi 2021-2030 2020/837 

§ 155 Kommunalt partistöd 2021 2021/510 

§ 156 Kommunstyrelsens delegationsordning 2021/477 

§ 157 Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

2021/273 

§ 158 Köp av överförmyndartjänst 2021/583 

§ 159 Meddelanden  

§ 160 Delegationsbeslut  
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Justerandes sign.

§ 161 Motion om att kommunen ska köpa Senioren i Sveg 
(Krediten 1–4) av Härjegårdar Fastighets AB 

2021/238 

§ 162 Övrig fråga, återkoppling till motion angående 
upphandling och hantering av arbetskläder 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 140  

Justerandes sign.

Kalkning och miljöövervakning med mera, information 

ÄRENDE 

Miljöhandläggare Janne Gabrielsson lämnar kommunstyrelsen en 
information om pågående arbete med kalkning, miljöövervakning, med 
mera. Informationen inkluderar redovisning av själva verksamheten samt 
genomgångar av organisation och finansiering.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 141 Dnr KS 2017/156 

Justerandes sign.

VA 2025, information 

ÄRENDE 

Projektledare Emma Dufbäck tillsammans med biträdande projektledare 
Karin Stenbäck lämnar kommunstyrelsen en information om hur projektet 
VA 2025 utvecklar sig. Byggnation av nya reningsverk har påbörjats, 
samtidigt pågår undersökningar av möjliga framtida vattentäkter. 
Kommunen har också av Mark- och miljödomstolen i Östersund fått rätt i sin 
överklagan av Länsstyrelsens föreläggande att färdigställa 
avloppsreningsverken i Bruksvallarna och Funäsdalen.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2021-08-18 

KS § 142  

Justerandes sign.

Bildningsförvaltningens verksamheter, information 

ÄRENDE 

Bildningschef Tina Svensson-Hammargård lämnar kommunstyrelsen en 
information om bildningsförvaltningens verksamheter. Informationen 
inkluderar påverkan av och åtgärder med anledning av Covid19-pandemin, 
samt rektorernas bedömning av hur pandemin påverkat undervisningen och 
arbetsmiljön 

Svensson-Hammargård går också igenom föregående års resultat i årskurs 1 
och årskurs 6. Ungefär samma procentandel elever i åk 1 som året innan 
klarar målen. Uppföljningen av resultaten åk 6 visar en försämring jämfört 
med föregående år.
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KS § 143  

Justerandes sign.

Kostnad per brukare, information 

ÄRENDE 

Fredrik Markstedt och Cecilia Molin från Ensolution tillsammans med 
socialchef Anda Embretzen lämnar kommunstyrelsen en information om 
omsorgens kostnad per brukare. Metoden för framtagande av kostnaden kan 
mycket förenklat beskrivas så att data från kommunens ekonomisystem 
tillsammans med data från kommunens verksamhetssystem behandlas på 
sådant sätt att man får fram en kostnad per brukare som rättvisande kan 
jämföras med andra kommuners kostnader. 

Ensolution konstaterar att kommunens kostnader per brukare är högre än vad 
kommunens strukturella förutsättningar skulle medge. Detta gäller under 
förutsättning att kommunen endast tillgodoser lagens minsta krav – en högre 
ambitionsnivå än så bär vara kostnadsdrivande.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 144  

Justerandes sign.

Svar på frågor om länsöverenskommelse om missbruk 
och riskbruk samt om taxa för familjerådgivningen 

ÄRENDE 

Socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C) tillsammans med 
socialchef Anda Embretzen besvarar frågor som ställts av Gunilla 
Zetterström-Bäcke (-) om länsöverenskommelse om missbruk och riskbruk, 
samt om taxan för familjerådgivningen.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 145  

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en ekonomisk 
uppföljning för perioden januari till och med juli 2021. Enligt periodens 
prognos kommer kommunen detta verksamhetsår att göra ett resultat om 
-4 410 000 kronor.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 146 Dnr KS 2021/462 

Justerandes sign.

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 

BESLUT 

Kommunstyrelsen svarar revisorerna enligt kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

ÄRENDE 

Kommunens revisorer har granskat kommunens bokslut och årsredovisning 
per 2020-12-31. Revisorernas samlade bedömning är att årsredovisningens 
resultat är förenligt med de fastställda målen för god ekonomisk hushållning, 
men de föreslår också några förbättringar. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till 
revisorerna. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen svarar 
revisorerna enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisorerna



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 147 Dnr KS 2021/40 

Justerandes sign.

Motion om att införa elevhälsa online 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget bifallet, då Elevhälsa 
online finns i Härjedalens kommun från och med 12 april 2021. 

ÄRENDE 

Margareta Mahmoud-Persson (KD) föreslår att kommunen inför Elevhälsa 
online. 
 
Sedan motionen lämnades in har bildningsförvaltningen utrett och därefter, 
med start den 12 april 2021, implementerat onlinetjänsten. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi. 
FÖRSLAG 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget bifallet, då Elevhälsa 
online finns i Härjedalens kommun från och med 12 april 2021. 

BESLUTSGÅNG 

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



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 148 Dnr KS 2021/410 

Justerandes sign.

Upphävande av riktlinjer för molntjänster i skolan 

BESLUT 

Kommunstyrelsen upphäver styrdokumentet, Riktlinjer molntjänster i 
skolan. 

ÄRENDE 

Bildningsförvaltningen har upptäckt att dokumentet Riktlinjer molntjänster i 
skolan, från 2017, innehåller felaktigheter och menar att den bör ersättas av 
en rutin, alltså en praktiskt användbar instruktion om hur man agerar då man 
skaffar ny molntjänst. En sådan rutin har tagits fram av förvaltningen. 
Ekonomi 
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi. 
FÖRSLAG 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen upphäver styrdokumentet, Riktlinjer molntjänster i 
skolan. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Systemförvaltare, bildningsförvaltningen



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 149 Dnr KS 2020/499 

Justerandes sign.

Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 100/2021 

BESLUT 

Kommunstyrelsen rättar beslutet § 100 från sammanträdet den 9 juni så att 
det framgår att Bengt-Arne Persson (L) då ärendet avgjordes röstade nej. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsens beslut § 100 från sammanträdet den 9 juni innehåller en 
felaktighet såtillvida att det inte redovisas hur Bengt-Arne Persson (L) 
röstade då ärendet avgjordes. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen rättar 
beslutet § 100 från sammanträdet den 9 juni så att det framgår att 
Bengt-Arne Persson (L) då ärendet avgjordes röstade nej. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 150 Dnr KS 2021/533 

Justerandes sign.

Försäljning av Läkaren 5, Sveg (Ögränd) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen lägger ut fastigheten Läkaren 5, Ögränd, till försäljning. 

ÄRENDE 

Arbete och aktivitets verksamhet vid Ögränd i Sveg flyttar under september 
2021 sin verksamhet till Senioren. Ingen annan användning för fastigheten 
finns i kommunens verksamheter och fastigheten bör därför läggas ut till 
försäljning. 

Fastigheten läggs ut till försäljning via fastighetsmäklare. 

Ekonomi 
Förslaget innebär inga extra kostnader. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger ut 
fastigheten Läkaren 5, Ögränd, till försäljning. 

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke 
Remén (V) och Billy Anklew (-) yrkar att kommunen inte säljer Läkaren 5. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt kommunlednings-
förvaltningens förslag eller enligt Perssons med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 150, fortsättning Dnr KS 2021/533 

Justerandes sign.

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla Perssons 
med fleras yrkande, nej-röst för att bifalla kommunledningsförvaltningens 
förslag. 
Ja-röst: Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Bengt-Arne Persson (L) och Åke Remén (V). 
Nej-röst: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S) och 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 nej-röster mot 4 ja-röster 
beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

RERSERVATION 

Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Bengt-Arne Persson (L) 
och Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Ekonomichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 151 Dnr KS 2021/584 

Justerandes sign.

Försäljning av Hede kyrkby 69:1 och 70:1 
(Veterinärhuset) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen lägger ut fastigheterna Hede kyrkby 69:1 och 70:1 till 
försäljning. 

ÄRENDE 

Det så kallade veterinärhuset i Hede ligger delvis på fastigheten Hede 
kyrkby 69:1 och delvis på Hede kyrkby 70:1. Huset inrymmer lokaler för 
veterinärverksamhet såväl som ett antal bostadslägenheter. Lokalerna för 
veterinärverksamhet hyrs av Jordbruksverket och bostadslägenheterna hyrs 
ut via Härjegårdar. Ingen kommunal verksamhet bedrivs i fastigheten.  

Jordbruksverkets hyreskontrakt tecknades den 1 januari 2020 och gäller till 
och med den 31 december 2025. Fastigheten ger idag ett driftnetto om cirka 
100 000 kronor per år. 

Ekonomi 
Förslaget till beslut innebär inga extra kostnader. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lägger ut 
fastigheterna Hede kyrkby 69:1 och 70:1 till försäljning. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Ekonomichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 152 Dnr KS 2021/567 

Justerandes sign.

Överklagat beslut, kommunfullmäktige § 45/2021 - 
Försäljning av del av Funäsdalen 8:112 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar förslaget som yttrande till förvaltningsrätten. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktiges beslut att sälja en del av Funäsdalen 8:112 (KF § 
45/2021) har ställts under laglighetsprövning och förvaltningsrätten har bett 
kommunen att yttra sig. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till sådant yttrande. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen antar 
förslaget som yttrande till förvaltningsrätten. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsrätten



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 153 Dnr KS 2021/566 

Justerandes sign.

Revidering av verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar föreslagen revidering av verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten inom Björnrike, Hede, Hedeviken, Långå, 
Vemdalen, Vemdalsskalet och Vemhån. 

ÄRENDE 

Kommunen ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö, ordna vattenförsörjning 
och spillvattenhantering i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse. Verksamhetsområde är det geografiska område där 
kommunen har beslutat att allmän kommunal vattenförsörjning och 
spillvattenhantering ska finnas. Dessa områden bör uppdateras varje år, 
vartefter verksamheten utvecklas. 

Vatten och Miljöresurs sköter vattenförsörjning och spillvattenhantering 
inom verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet har kommunen 
skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till samtliga fastigheter. 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade 
vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och 
brukningsavgift för vattentjänsterna. 

Vatten och Miljöresurs har tagit fram förslag till revidering av 
verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom driftområde Hede, 
vilket berör orterna Björnrike, Hede, Hedeviken, Långå, Vemdalen, 
Vemdalsskalet och Vemhån. Revideringen innebär till stor del att de 
exploateringsområden som har byggts ut, sedan verksamhetsområdena 
reviderades senast 2019, hamnar inom det kommunala verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten. Även mindre justeringar har genomförts där t.ex. 
fastighetsgränser har förändrats. 

Det finns tre typer av verksamhetsområden som berörs i detta ärende: 

1. Vatten och spillvattenavlopp – verksamhetsområden för fastigheter med 
både vattenförsörjning och spillvattenhantering. (grön på bifogade 
kartor) 

2. Spillvattenavlopp – verksamhetsområden för fastigheter med endast 
spillvattenhantering (röd på bifogade kartor) 

3. Vatten – verksamhetsområden för fastigheter med endast 
vattenförsörjning (blå på bifogade kartor) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2021-08-18 

KS § 153, fortsättning Dnr KS 2021/566 

Justerandes sign.

Ekonomi 
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar föreslagen revidering av verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten inom Björnrike, Hede, Hedeviken, Långå, 
Vemdalen, Vemdalsskalet och Vemhån. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ska 
vara detsamma som Vatten och miljöresurs och finner att svaret är ja.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 154 Dnr KS 2020/837 

Justerandes sign.

Kommunal trafikstrategi 2021-2030 

BESLUT 

Kommunstyrelsen återremitterar strategin för att låta rätta faktafel och för att 
komplettera strategin med vägsträckorna Sveg-Älvdalen, samt Sveg-Särna. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun går igenom en process för att ta fram en trafikstrategi 
som ska medverka till att Härjedalen utvecklas mot ett attraktivt och hållbart 
samhälle. Syftet med strategin är att uttrycka kommunens långsiktiga 
viljeinriktning för trafik- och infrastruktur och att prioritera önskvärda 
åtgärder. Strategin är tänkt att ge vägledning och stöd både vid större 
avvägningsfrågor och mer vardagsnära trafikärenden.  
Målgrupp för strategin är kommunens egna tjänstemän och förtroendevalda, 
invånare, näringsliv samt offentliga aktörer på olika nivåer.  
 
Målsättning för trafikstrategin  
Trafikstrategin gäller för hela kommunens geografiska yta, och berör frågor 
som både ligger hos den kommunala förvaltningen och hos andra aktörer. 
Tre övergripande långsiktiga mål har tagits fram:  
1. Det ska vara enkelt och tryggt att resa hållbart i Härjedalen  
2. Tillgängligheten ska vara god mellan kommunens tätorter, omgivande 
byar och landsbygd  
3. Härjedalens kommun ska ha goda förbindelser med omvärlden  
 
Prioriterade fokusområden under period 
De övergripande målen gäller för en lång tidshorisont. I närtid lyfts följande 
åtgärder/områden fram som särskilt prioriterade. Dessa prioriteringar tar sitt 
avstamp i flera olika styrdokument, se bilagor 
 
I en vidsträckt kommun som vår är en bra infrastruktur nödvändig.  
- Kommunen ska arbeta för att Trafikverket förbättrar sitt vägnät i 
kommunen samt att den regionala infrastrukturen i form av buss, tåg- och 
flygförbindelser utvecklas. 
- Kommunen ska arbeta för att utveckla Härjedalen Sveg Airport. Exempel 
på insatser är; arbeta för en ökad medvetenhet och samarbete inom samt 
utanför kommunen. Syftet är att öka antalet resande, utöka stolkapaciteten. 
- Kommunen ska fortsätta verka för att Region J/H utvecklar den 
kompletterande kollektivtrafiken, närtrafiken, där resenärer kan ringa och 
beställa sin resa 
- Inlandsbanan ska ”utvecklas”, det vill säga att vi ska arbeta för att få till 
fler avgångar och reguljär trafik på Inlandsbanan 
- Infrastruktur för en fossiloberoende fordonsflotta  
- Satsningar på förbättrade gång- och cykelmöjligheter  
- Trafiksäkerhetsprogram, fokus på oskyddade trafikanter 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 154, fortsättning Dnr KS 2020/837 

Justerandes sign.

Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar 
Trafikstrategi för Härjedalens kommun 2021-2030. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Billy Anklew (-), Åke Remén (V) 
och Bengt-Arne Persson (L) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar 
strategin för att låta rätta faktafel och för att komplettera strategin med 
vägsträckorna Sveg-Dalagränsen mot Älvdalen, samt Sveg-Dalagränsen mot 
Särna. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 155 Dnr KS 2021/510 

Justerandes sign.

Kommunalt partistöd 2021 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt bilaga. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska en gång per år besluta om utbetalning av 
kommunalt partistöd. De partier som tidigare har erhållit partistöd ska var 
och en årligen redovisa hur stödet har använts. Om något parti inte lämnar in 
sådan redovisning inom den tid som är föreskriven, får kommunfullmäktige 
neka utbetalning av partistöd till det partiet. Samtliga partier har lämnat in 
sina redovisningar inom föreskriven tid. 

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är 761 600 kronor. Medel för att 
finansiera utgiften finns avsatta i kommunens budget. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige betalar ut 
partistöd enligt bilaga. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 157 Dnr KS 2021/273 

Justerandes sign.

Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda. 

ÄRENDE 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya 
bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 
Bestämmelserna behöver revideras dels för att förtydliga för vilka uppdrag 
ersättning utgår och på vilka grunder, samt för att tydliggöra hur 
ersättningen, med avseende på rutiner för utbetalning med mera, ska 
administreras. 

Ekonomi 
Förslaget innebär inga ändringar i ersättningsnivåer. Förtydligandet att 
kommunen ersätter ledamöter i Härjedalens fjällmuseum AB:s styrelse samt 
att icke-tjänstgörande ersättares rätt till ersättning vid två tillfällen per år 
gäller även andra nämnder än kommunstyrelsen, kan komma att innebära en 
liten kostnadsökning för kommunen. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 158 Dnr KS 2021/583 

Justerandes sign.

Köp av överförmyndartjänst 

BESLUT 

Kommunen köper under 2022 tjänsten som överförmyndarhandläggare av 
Bräcke-Bergs gemensamma överförmyndarverksamhet. 

ÄRENDE 

Överförmyndarverksamheten flyttade i april 2020 till kommunlednings-
förvaltningen. Verksamheten innehöll då 1,0 handläggartjänst. Tidigare 
fanns verksamheten vid socialförvaltningen. Verksamheten sköttes då av två 
personer (1,5 åa) och både personerna hade andra arbetsuppgifter för att 
möjliggöra 1,5 åa. Innan verksamheten flyttades till kommunlednings-
förvaltningen avvecklades 0,5-tjänsten och verksamheten renodlades.  
 
Under ordinarie handläggares sommarsemester 2020 vikarierade tidigare 
handläggare. Även under hösten 2020 och vintern 2020/2021 arbetade 
tidigare handläggare, dels med att granska årsräkningar och dels under 
ordinarie handläggares sjukskrivning. Den vikarien finns inte längre 
tillgänglig för kommunen. 
 
En verksamhet med ensamarbete är väldigt sårbar, när ingen ersättare finns 
tillgänglig vid exempelvis ledigheter och sjukdom. Ensamarbete medför 
också ett antal arbetsmiljömässiga risker och ett flertal uppföljningar ur 
arbetsmiljöaspekter har gjorts under vintern/våren 2020/2021. Vid den 
senaste riskanalysen, i juni 2021, konstaterades att med nuvarande 
resurstilldelning är ett samarbete med någon annan kommun den bästa 
lösningen.  
 
Överförmyndarverksamheten i länets kommuner bedrivs i två gemensamma 
nämnder; Östersund (Östersund, Åre och Krokom) och Bräcke (Bräcke, 
Berg) med Ragunda som köper handläggartjänst. Strömsund och Härjedalen 
är de enda kommuner som har verksamhet i egen regi. 
 
En organisatorisk förändring av den politiska verksamheten kan bara ske i 
samband med ny mandatperiod. In för mandatperioden 2023-2026 bör 
ställning tas om Härjedalens kommun ska gå med i den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Berg och Bräcke. 
 
Verksamhetsförändringen är förhandlad med facklig organisation. 
Förhandlingen avslutades i enighet. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 158, fortsättning Dnr KS 2021/583 

Justerandes sign.

Ekonomi 
Kostnaderna för verksamheten beräknas blir något lägre än idag, då 
tjänsteköpet motsvarar 1,0 handläggartjänst och kommunen under 2020 och 
2021 betalat för resurser utöver detta. 
 
Härjedalens kommun står för kostnaderna för den politiska verksamheten 
och arvoden till gode män och förvaltare, själva tjänsteköpet motsvarar 
kostnaderna för en handläggare. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att under 2022 köpa tjänsten som 
överförmyndarhandläggare av Bräcke-Bergs gemensamma 
överförmyndarverksamhet. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 159  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Förbundsavgift år 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner. 
Sveriges kommuner och regioner 

Föreläggande avloppsanläggning, Funäsdalen 8:53. 
Miljö- och byggnämnden 

Godkännande av förrättning, Järven 1 Sveg 6:5. 
Lantmäteriet 

Kontroll av livsmedelsverksamhet - Norra Skolan kök, dnr KS 2021/293. 
Miljö- och byggnämnden 

Kontroll av livsmedelsverksamhet - Södra Skolan, dnr KS 2021/293. 
Miljö och byggnämnden 

Livsmedelskontroll - Lofsdalens skola och förskola, dnr KS 2021/293. 
Miljö- och byggnämnden 

Livsmedelskontroll – Sonfjällsskolan, dnr KS 2021/293. 
Miljö- och byggnämnden 

Livsmedelskontroll - Svedjegården Servicehus, dnr KS 2021/293. 
Miljö- och byggnämnden 

Livsmedelskontroll - Vemdalens Förskola, dnr KS 2021/293. 
Miljö- och byggnämnden 

Livsmedelskontroll - Vemdalens skola, dnr KS 2021/293. 
Miljö- och byggnämnden 

Protokoll § 26, 2021-06-10, Hemställan om finansiering av 
tjänstförstärktsamverkan med ägarkommunerna, Räddningstjänsten 
Jämtland, dnr KS 2021/501. 
Jämtlands räddningstjänstförbund 

Protokoll Inlandsbanan AB, 2021-05-31. 
Inlandsbanan AB 

Protokoll Mbn § 126, 2021-06-17, Prioritering planer, Berg och Härjedalen 
miljö- och byggnämnd. 
Miljö- och byggnämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 159, fortsättning  

Justerandes sign.

Protokoll Primärkommunala samverkansrådet, 2021-05-03. 
Primärkommunala samverkansrådet 

Protokoll Primärkommunala samverkansrådet, 2021-06-07. 
Primärkommunala samverkansrådet 

Protokoll Regionens samverkansråd, 2021-05-03. 
Regionens samverkansråd 

Protokoll Regionens samverkansråd, 2021-06-07. 
Regionens samverkansråd 

Protokoll Socialsamverkan 2021-05-24. 

Protokoll, förhandling enligt 10 och 64 paragraferna MBL 2021-06-04. 

Protokoll, förhandling enligt 11 paragrafen MBL 2021-06-03. 

Protokoll, samverkan bildningsförvaltningen 2021-04-15. 

Protokollsutdrag, Berg kommuns fullmäktige § 42 2021-06-21 - 
Rötningsanläggning samt gemensamt bolag. 
Bergs kommun 

Protokollsutdrag, Ragunda kommuns fullmäktige § 59 2021-06-10 - 
Gemensamt bolag för biogas. 
Ragunda kommun 

Revisionsberättelse 2020 Svegs sjukhus samfond. 

Revisionsberättelse 2020 Södergrens donationsfond. 

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2022. 
Sveriges kommuner och regioner 

Skrivelse Björnberget 210806. 

Utbildning, Intern kontroll för nämndsledamöter. 
Kommunekonomernas förening



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 160  

Justerandes sign.

Delegationsbeslut 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan 
överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste 
kommunstyrelsesammanträde. 

Dnr Ärende Beslutsfattare 

KS 2021/46 Delegeringsbeslut bidrag 
skötsel kommunens 
anläggningar 

Fritidschef 

KS 2021/340 Bostadsanpassningsbidrag, 
montering av spisvakt 
1 238 kr 

Fastighetssamordnare 

KS 2021/450 Bostadsanpassningsbidrag, 
reparationsbidrag för 
trapphiss 14 485 kr 

Fastighetssamordnare 

KS 2021/9 Tillfällig delegation gäll-
ande undantagsåtgärder 
inom skolområdet på 
grund av coronapandemin 
1 juli - 31 december 2021 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS 2021/466 Utfärdande och underskrift 
av betyg, Funäsdalens 
skola läsåret 2020/2021 

Rektor 

KS 2021/143 Bidrag samlingslokal Fritidschef 
KS 2021/146 Extra corona-stöd till 

lokalhyra 
Fritidschef 

KS 2021/158 Bostadsanpassningsbidrag, 
spisvakt 4 107 kr 

Fastighetssamordnare 

KS 2019/851 Bostadsanpassningsbidrag, 
ombyggnad av kök 97 244 
kr 

Fastighetssamordnare 

KS 2021/528 Skolskjuts läsåret 
2021/2022 

Bildningschef 

KS 2021/529 Skolskjuts läsåret 
2021/2022 

Bildningschef 

I u Avskrivning fordran 
barnomsorg á 3 609 kr 

Ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 161 Dnr KS 2021/238 

Justerandes sign.

Motion om att kommunen ska köpa Senioren i Sveg 
(Krediten 1–4) av Härjegårdar Fastighets AB 

ÄRENDE 

Åke Remén (V) anser att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde eller i 
vart fall så snart som möjligt ska bereda motionen att kommunen av 
Härjegårdar fastighets AB köper Senioren (Krediten 1–4).  

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) försäkrar att motionen kommer tas 
upp till beredning vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-08-18 

KS § 162  

Justerandes sign.

Övrig fråga, återkoppling till motion angående 
upphandling och hantering av arbetskläder 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) påminner att i samband med att kommun-
fullmäktige behandlade motion angående upphandling och hantering av 
arbetskläder gav fullmäktige dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna till ett kommungemensamt system för 
upphandling och skötsel av arbetskläder vid berörda verksamheter inom 
Härjedalens kommun. Zetterström-Bäcke efterfrågar resultat från en sådan 
undersökning.
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