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Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 161 Medborgarförslag om att utreda möjligheten att 

inrätta ett torg i Hede centrum 
2022/977 

§ 162 Medborgarförslag att ge kost- och 
serviceavdelningen i uppdrag att minska andelen 
kött som inte är naturbeteskött och som serveras i 
kommunens restauranger 

2022/1053 

§ 163 Redovisning, motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde 

 

§ 164 Tilläggsanslag för investering för köksutrustning 
Funäsdalens skola 

2022/923 

§ 165 Information från och frågor till 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

 

§ 166 Säkerhetsskyddslagstiftning  
§ 167 Revisionsrapport, uppföljning av tidigare 

genomförda granskningar 
2022/347 

§ 168 Räddningstjänsten, Delårsrapport 2022 2022/864 
§ 169 Delårsrapport 2022 2022/804 
§ 170 Uppvaktning av personal som varit anställda i 

kommunen 25 år och utdelning av priser och 
stipendier 

 

§ 171 Budget 2023 2022/245 
§ 172 Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke, Berg 

och Härjedalen 
2022/941 

§ 173 Styrdokument Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB 

2022/908 

§ 174 Avgifter vid ansökan om godkännande att bedriva 
fristående förskola/fritidshem 

2022/869 

§ 175 Avgift vid borgerlig vigsel 2022/794 
§ 176 Justering av avfallstaxans nivå 2022/969 
§ 177 Indexering av VA-taxa 2022/970 
§ 178 Revidering av verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten 
2022/1032 

§ 179 Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagen 

2022/978 

§ 180 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
med flera 

2022/981 

§ 181 Taxa för prövning och tillsyn enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter 

2022/980 
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Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 182 Taxa för tillsyn enligt lag (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter 

2022/982 

§ 183 Taxa enligt plan- och bygglagen 2022/983 
§ 184 Taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen 

(2009:733) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

2022/984 

§ 185 Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och 
tobak 

2022/985 

§ 186 Hygienpaket för särskilda boenden 2022/888 
§ 187 Bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda 
2022/271 

§ 188 Ny modell för medborgerlig förslagsrätt 2022/852 
§ 189 Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 142 

2022-10-17 
2022/806 

§ 190 Val av revisorer att granska verksamheten 2023–
2026 

2022/926 

§ 191 Val av en revisorernas ordförande 2023–2026 2022/926 
§ 192 Val av kommunstyrelsens ledamöter 2023–2026 2022/961 
§ 193 Val av kommunstyrelsens ersättare 2023–2026 2022/961 
§ 194 Tjänstgöringsordning för ersättare i 

kommunstyrelsen 2023–2026 
2022/961 

§ 195 Val av kommunstyrelsens ordförande 2023–2026 2022/961 
§ 196 Val av kommunstyrelsens vice ordförande 2023–

2026 
2022/961 

§ 197 Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande 
2023–2026 

2022/961 

§ 198 Val av krisledningsnämndens ledamöter 2023–
2026 

2022/938 

§ 199 Val av krisledningsnämndens ersättare 2023–
2026 

2022/938 

§ 200 Tjänstgöringsordning för ersättare i 
krisledningsnämnden 2023–2026 

2022/938 

§ 201 Val av krisledningsnämndens ordförande 2023–
2026 

2022/938 

§ 202 Val av krisledningsnämndens vice ordförande 
2023–2026 

2022/938 

§ 203 Val av valnämndens ledamöter 2023–2026 2022/939 
§ 204 Val av valnämndens ersättare 2023–2026 2022/939 
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Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 205 Tjänstgöringsordning för ersättare i valnämnden 
2023–2026 

2022/939 

§ 206 Val av valnämndens ordförande 2023–2026 2022/939 
§ 207 Val av valnämndens vice ordförande 2023–2026 2022/939 
§ 208 Val av ledamöter i miljö- och byggnämnden 

2023–2026 
2022/933 

§ 209 Val av ersättare i miljö- och byggnämnden 2023–
2026 

2022/933 

§ 210 Tjänstgöringsordning för ersättare i miljö- och 
byggnämnden 2023–2026 

2022/933 

§ 211 Val av vice ordförande i miljö- och byggnämnden 
2023–2026 

2022/933 

§ 212 Val av en ledamot i överförmyndarnämnden 
2023–2026 

2022/940 

§ 213 Val av en ersättare i överförmyndarnämnden 
2023–2026 

2022/940 

§ 214 Val av en ledamot i nämnden för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 2023–2026 

2022/934 

§ 215 Val av en ersättare i nämnden för samverkan 
inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 2023–2026 

2022/934 

§ 216 Val av en ledamot i nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial 2023–2026 

2022/935 

§ 217 Val av en ersättare i nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial 2023–2026 

2022/935 

§ 218 Val av en ledamot i nämnden för 
upphandlingssamverkan 2023–2026 

2022/936 

§ 219 Val av en ersättare i nämnden för 
upphandlingssamverkan 2023–2026 

2022/936 

§ 220 Val av en ledamot i räddningstjänstförbundets 
direktion 2023–2026 

2022/932 

§ 221 Val av en ersättare i räddningstjänstförbundets 
direktion 2023–2026 

2022/932 

§ 222 Val ledamöter i kommunförbundets Jämtland-
Härjedalen styrelse 2023–2027 

2022/962 

§ 223 Val av ersättare i kommunförbundets Jämtland-
Härjedalens styrelse 2023–2027 

2022/962 
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Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 224 Val av en ledamot i samordningsförbundets 
Jämtland styrelse 2023–2026 

2022/927 

§ 225 Val av en ersättare i samordningsförbundets 
Jämtland styrelse 2023–2026 

2022/927 

§ 226 Val av ledamöter i Härjegårdar fastighets AB:s 
styrelse 2023–2027 

2022/925 

§ 227 Val av ersättare i Härjegårdar fastighets AB:s 
styrelse 2023–2027 

2022/925 

§ 228 Val av ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s 
styrelse 

2022/925 

§ 229 Val av vice ordförande i Härjegårdar fastighets 
AB:s styrelse 

2022/925 

§ 230 Val av lekmannarevisor att granska Härjegårdar 
fastighets AB:s styrelse 2023–2026 

2022/925 

§ 231 Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 
Härjegårdar fastighet AB:s verksamhet 2023–
2026 

2022/925 

§ 232 Val av tre ledamöter i Vatten och miljöresurs i 
Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027 

2022/929 

§ 233 Val av ordförande i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027 

2022/929 

§ 234 Val av lekmannarevisor att granska Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 
2023–2026 

2022/929 

§ 235 Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
verksamhet 2023–2026 

2022/929 

§ 236 Val av en ledamot i Biogas Jämtland-Härjedalen 
AB:s styrelse 2023–2027 

2022/931 

§ 237 Val av en ersättare i Biogas Jämtland-Härjedalen 
AB:s styrelse 2023–2027 

2022/931 

§ 238 Val av en lekmannarevisor att granska Biogas 
Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 2023–
2026 

2022/931 

§ 239 Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 
Biogas Jämtland Härjedalen AB:s verksamhet 
2023–2026 

2022/931 

§ 240 Val av ledamöter i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026 

2022/928 

§ 241 Val av ersättare i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar 2023–2026 

2022/928 
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Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 242 Val av ordförande i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026 

2022/928 

§ 243 Val av revisorer att granska stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026 

2022/928 

§ 244 Val av ersättare för revisorer att granska 
stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 
2023–2026 

2022/928 

§ 245 Val av tre gode män (tätortsförhållanden) enligt 
fastighetsbildningslagen 2023–2026 

2022/937 

§ 246 Val av tre gode män (jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor) enligt fastighetsbildningslagen 
2023–2026 

2022/937 

§ 247 Redovisning verkställighet bifallna motioner 2022/966 
§ 248 Redovisning ej färdigberedda motioner 2022/965 
§ 249 Redovisning verkställighet bifallna 

medborgarförslag 
2022/964 

§ 250 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 2022/963 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 161 Dnr KS 2022/977 

 

Medborgarförslag om att utreda möjligheten att inrätta 
ett torg i Hede centrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen utreder möjligheten 
att inrätta ett torg i Hede centrum på den tomt som nu finns kvar efter det 
rivna hyreshuset på Ljusbergs väg och bakom Veterinärsstationen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 162 Dnr KS 2022/1053 

 

Medborgarförslag att ge kost- och serviceavdelningen i 
uppdrag att minska andelen kött som inte är natur-
beteskött och som serveras i kommunens restauranger 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunfullmäktige ger kost- 
och serviceavdelningen i uppdrag att minska andelen kött - som inte är 
naturbeteskött - som serveras vid kommunens restauranger. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige lämnar förslaget för kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 163  

 

 

Redovisning, motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde 

Ärende 

Sedan kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober har följande 
motioner lämnats in. 

Motion att Härjedalens kommun ska ändra sin beskrivning av samisk 
förvaltningskommun och samiskt förvaltningsområde så den följer lagen 
vilket är att kommunen ingår i förvaltningsområdet för det samiska språket 
Dnr KS 2022/1036. 

Motionen bereds för närvarande av kommunstyrelsen. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 164 Dnr KS 2022/923 

 

Tilläggsanslag för investering för köksutrustning 
Funäsdalens skola 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller tilläggsinvestering på maximalt 700 000 kronor för 
investering i köksutrustning till Funäsdalens skola. 

Ärende 

De senaste årens stora ökning av barnantalen vid Funäsdalens skola och för-
skola, har gjort att köket länge legat på gränsen för sin kapacitet. Från start av 
höstterminens 2022 gick det inte längre att i skolköket laga mat till alla elever. 
Kostavdelningen har löst detta genom att från Sveg transportera mat för cirka 60 
barn. Lösningen är långt ifrån optimal, i synnerhet inte på lång sikt. 
 
Förvaltningen har under hösten hittat en lösning som möjliggör att laga den 
nödvändiga mängden mat på plats i Funäsdalen. Genom omstrukturering och 
investering i köksutrustning kan kökets kapacitet ökas utan behov av att anställa 
fler. Utrustningen som behövs är bland annat ett större stekbord, fler ugnar, 
större kokgryta, hyllor och frysutrymme. Mycket tyder på att det i framtiden 
behövs ett nytt produktionskök i Funäsdalenområdet och då går det att se denna 
investering som ett första steg i ombyggnationen. Utrustning som köps in nu kan 
senare flyttas till ett eventuellt nytt kök. Oavsett om ombyggnationen blir av 
eller ej så kommer utrustningen att göra stor nytta och skapa nya möjligheter. 

Ekonomi 
Påverkar kommunens ekonomi med maximalt 700 000 kronor 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller tilläggsinvestering på maximalt 700 000 kronor för 
investering i köksutrustning till Funäsdalens skola. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef kost & service 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 165  

 

Information från och frågor till 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

Ärende 

Samhällsutvecklingschef Jonas Kojan lämnar kommunfullmäktige en 
information om aktuella frågor vid samhällsutvecklingsförvaltningen. Kojan 
svarar tillsammans med samhällsutvecklingsutskottets ordförande 
Lars-Olof Mattsson (M) på frågor som sedan tidigare skickats in från de i 
fullmäktige representerade partierna. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 166  

 

Säkerhetsskyddslagstiftning 

Ärende 

Säkerhetssamordnare Magnus Jönsson lämnar kommunfullmäktige en 
information om den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen och vad den 
innebär för de personer som är aktuella för uppdrag i kommunstyrelsen med 
flera nämnder. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 167 Dnr KS 2022/347 

 

Revisionsrapport, uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

Ärende 

Revisorerna har, genom KPMG, gjort en uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar; chefernas förutsättningar, riktade statsbidrag och 
ekonomistyrning socialförvaltningen. Revisorernas ordförande 
Folke Bäck (S) informerar fullmäktige om revisorernas granskning. 
Revisorerna har utifrån granskningen i fråga lämnat följande 
rekommendationer: 
- Se över möjligheterna att vidta ytterligare åtgärder avseende stora 
personalgrupper  
- Tydliggöra förväntningarna på stödfunktionerna i syfte att säkerställa 
förbättring för att cheferna ska få erforderligt stöd  
- Överväga om övriga förvaltningar bör hålla träffar, liknande 
bildningsförvaltningen, angående översyn av bidrag.  
- Säkerställa att förbättringsarbetet avseende biståndsbedömning fortgår med 
beaktande till rutiner och riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsen svarade den 19 oktober (§ 199) revisorerna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

13



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 168 Dnr KS 2022/864 

 

Räddningstjänsten, Delårsrapport 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 

Ärende 

Räddningstjänstförbundets direktion har fastställt förbundets delårsrapport 
januari till augusti 2022. Förbundet har under perioden gjort ett cirka 
2 000 000 kronor sämre resultat än budgeterat. Prognosen för helåret är ett 
resultat 3 000 000 kronor sämre än budgeterat. 

Förbundets revisorer anser att rapporten i allt väsentligt uppfyller kraven i 
lagen om kommunal bokföring och redovisning, men konstaterar också att 
resultaten inte motsvarar de finansiella mål som har ställts upp för förbundet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 169 Dnr KS 2022/804 

 

Delårsrapport 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 

Ärende 

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport över perioden januari-augusti 
2022. Enligt rapportens prognos kommer kommunen att göra ett drygt 20 
miljoner kronor bättre resultat än vad som har budgeterats. Ekonomichef Ola 
Regnander lämnar kommunfullmäktige en information om delårsrapportens 
innehåll. 

Revisorerna anser att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Revisorerna anser 
också att resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål, men kan 
inte uttala sig om huruvida resultatet är förenligt med verksamhetsmålen. 
Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) lämnar kommunfullmäktige en 
information om revisorernas granskning av rapporten. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 170  

 

Uppvaktning av personal, pristagare och stipendiater 

Ärende 

Kommunfullmäktige uppvaktar personal som under 25 år har varit anställda i 
kommunen, samt demokratipristagare, idrotts- och kulturpristagare tillika 
-stipendiater, kvalitetspristagare, miljöpristagare och 
tillgänglighetspristagare. Elever från kulturskolan framför musik. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 171 Dnr KS 2022/245 

 

Budget 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar budget 2023 enligt förslag och antar upprättat 
förslag till treårsplan, fastställer skattesatsen till 22,47 %, fastställer de 
finansiella mål som redovisas samt de strategiska målen för verksamheterna, 
anvisar för investeringar de anslag som har upptagits i investeringsbudgeten. 

Ärende 

Kommunstyrelsen antog vid sammanträdet den 16 november förslag till 
budget 2023. Förslaget presenteras för kommunfullmäktige. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar budget 2023 enligt förslag. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) och 
Johan Fredholm (M) föreslår att kommunfullmäktige antar budget 2023 
enligt förslag och antar upprättat förslag till treårsplan, fastställer 
skattesatsen till 22,47 %, fastställer de finansiella mål som redovisas samt de 
strategiska målen för verksamheterna, för investeringar anvisar de anslag 
som har upptagits i investeringsbudgeten.  

Karin Holmin (VH) biträdd av Bo Danielsson (V), Bengt-Arne Persson (L), 
Billy Anklew (SD) och Margareta Mahmoud-Persson (KD) föreslår att 
kommunfullmäktige antar budgeten med de ändringar som framgår av 
särskilt budgetförslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 171, fortsättning Dnr KS 2022/245 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders med 
fleras förslag eller enligt Holmins med fleras förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders med fleras förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för Nordlanders med 
fleras förslag, nej för Holmins med fleras förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Lisa Sjelin (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Simon Åslund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Linda Bergström (S), Lena Bäckelin (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Maria Olsson (S), Conny Persson (S). 

Nej: Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Maria Nordkvist (L), 
Bengt-Arne Persson (L), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD), 
Ted Länsberg (SD), Lukas Segolsson (SD), Bo Danielsson (V), 
Lillemor Norling (V), Maria Ekelund (VH), Karin Holmin (VH), 
Roger Lindén (VH). 

Ordförande fastslår att kommunfullmäktige med 17 ja-röster mot 14 nej-
röster beslutar enligt Nordlanders med fleras förslag. 

Reservation 

Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Maria Nordkvist (L), 
Bengt-Arne Persson (L), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD), 
Ted Länsberg (SD), Lukas Segolsson (SD), Bo Danielsson (V), 
Lillemor Norling (V), Maria Ekelund (VH), Karin Holmin (VH) och 
Roger Lindén (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 172 Dnr KS 2022/941 

 

Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke, Berg och 
Härjedalen 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente och samverkansavtal för 
gemensam överförmyndarnämnd för Härjedalens, Bräckes och Bergs 
kommuner. 

Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes kommuner fattar 
likalydande beslut 

Kommunfullmäktige stryker alla hänvisningar till överförmyndaren ur 
kommunens bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda. 

Ärende 

Enligt kommunallagen är det möjligt för två eller flera kommuner att skapa 
gemensamma nämnder som inom sitt verksamhetsområde kan fullgöra samt-
liga medlemskommuners uppgifter. Uppgifterna för en sådan nämnd ska 
preciseras i en överenskommelse och i ett reglemente för nämnden. Varje 
samverkande kommun ska med minst en ledamot och ersättare vara 
representerad i nämnden. 
 
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ställföreträdares (förmyndare, 
god man och förvaltare) verksamhet. Verksamheten är i princip helt lagstyrd 
och det kommunala handlingsutrymmet för ledning och styrning är relativt 
begränsat. 
 
Bräcke och Bergs kommuner har sedan januari 2015 samverkat i en gemen-
sam överförmyndarnämnd. Bräcke har varit värdkommun. Härjedalens 
kommun har under 2022 köpt överförmyndarhandläggartjänst av den 
gemensamma nämnden. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen verkan på kommunens ekonomi. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 172, fortsättning Dnr KS 2022/941 

 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente och samverkansavtal för 
gemensam överförmyndarnämnd för Härjedalens, Bräckes och Bergs 
kommuner. 

Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes kommuner fattar 
likalydande beslut 

Kommunfullmäktige stryker alla hänvisningar till överförmyndaren ur 
kommunens bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Bräcke kommun 
Bergs kommun 
Kommunchef 
Kommunarkivet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 173 Dnr KS 2022/908 

 

Styrdokument Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, nytt 
ägardirektiv och nytt samverkansavtal för Vatten och miljöresurs AB att 
gälla från och med 1 januari 2023, för att möjliggöra Bräcke kommuns 
inträde i bolaget. I samband med detta ändras bolagets namn till Vatten och 
miljöresurs AB. 

Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes 
kommunfullmäktige antar likalydande beslut. 

Ärende 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB är sedan 1 januari 2019 Bergs 
och Härjedalens kommuners bolag för drift av VA- och renhållningsverk-
samheterna; anläggningarna ägs fortfarande av respektive kommun. Bolaget 
grundades för att möjliggöra effektiviseringar och specialiseringar, under-
lätta kompetens- och personalförsörjning samt för att minska sårbarheten i 
respektive organisation. 
 
Bräcke kommun har under 2022 köpt kompetens och tjänster av bolaget vad 
gäller avfallsverksamheten och har nu efterfrågat möjligheten att ingå i 
bolaget både vad gäller renhållningsverksamheten och VA-verksamheten. 
Kommunstyrelserna i Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner har under 
våren 2022 avgivit avsiktsförklaringar om gemensam verksamhet i bolaget. 
Bräcke köper in sig i bolaget, genom en nyemission, med samma antal akt-
ier, till samma summa som Berg och Härjedalen erlade när bolaget bildades.  
 
Nya förslag till bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkans-
avtal har tagits fram för att möjliggöra Bräcke kommuns inträde i bolaget. I 
samband med detta ändras bolagets namn från Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB till Vatten och miljöresurs AB. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen verkan på kommunens ekonomi. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 173, fortsättning Dnr KS 2022/908 

 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, nytt 
ägardirektiv och nytt samverkansavtal för Vatten och miljöresurs AB att 
gälla från och med 1 januari 2023, för att möjliggöra Bräcke kommuns 
inträde i bolaget. I samband med detta ändras bolagets namn till Vatten och 
miljöresurs AB. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes 
kommunfullmäktige antar likalydande beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Bergs kommun 
Bräcke kommun 
VD Vatten och miljöresurs 
Kommunchef 
Kommunarkivet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 174 Dnr KS 2022/869 

 

Avgifter vid ansökan om godkännande att bedriva 
fristående förskola/fritidshem 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar följande avgifter gällande fristående 
förskola/fritidshem: 

Ansökan om godkännande vid nyetablering av fristående förskoleenhet samt 
godkännande av ny huvudman i befintlig enhet är ett halvt prisbasbelopp.  

Ansökan om godkännande vid nyetablering av fristående fritidshem samt 
godkännande av ny huvudman är ett halvt prisbasbelopp. 

Ansökan om utökning/förändring av ett befintligt godkännande för en 
förskola eller fritidshem är en fjärdedel av ett prisbasbelopp. 

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in och ärendet 
prövas först när avgiften är betald. 

Ärende 

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av 
huvudmän gällande fristående förskola eller fristående fritidshem enligt 
Skollagen 2 kap. 5 § (2010:800).  
 
Huvudmannaskapet har en utökad prövning mot tidigare för att säkerställa 
att blivande huvudmän har förutsättningarna att bedriva en god verksamhet 
med hög kvalitet. De nya bestämmelserna innebär en omfattande prövning 
och kommunen har också rätt att ta ut en avgift. Avgiften är avsedd att täcka 
förvaltningens kostnader för att pröva ansökan.  
 
En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledarkretsen är från och 
med 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till kommunen senast en månad 
efter att förändringen genomförts. Visst undantag från avgiften kan ske vid 
en tillfällig utökning av antalet barn inom ramen för godkännandet. 

Regeringen anser att kostnaden som uppkommer med anledning av de krav 
som ställs mot kommunen bör bäras av de enskilda aktörer som väljer att 
vara verksamma inom skolväsendet och att prövningen därför bör avgifts-
finansieras. Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och genom 
att ha en avgift som regleras efter detta basbelopp följer även avgiften 
samhällets prisutveckling. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 174, fortsättning Dnr KS 2022/869 

 

Ekonomi 
Intäkterna förväntas täcka de uppkomna kostnaderna i samband med en 
ansökan och kommer därmed inte påverka kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar följande avgifter gällande fristående 
förskola/fritidshem: 
 
Ansökan om godkännande vid nyetablering av fristående förskoleenhet samt 
godkännande av ny huvudman i befintlig enhet är ett halvt prisbasbelopp.  
 
Ansökan om godkännande vid nyetablering av fristående fritidshem samt 
godkännande av ny huvudman är ett halvt prisbasbelopp. 
 
Ansökan om utökning/förändring av ett befintligt godkännande för en 
förskola eller fritidshem är en fjärdedel av ett prisbasbelopp. 
 
Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in och ärendet 
prövas först när avgiften är betald.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, bildningsförvaltningen 
Kvalitetsutvecklare 
Förvaltningsadministratör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 175 Dnr KS 2022/794 

 

Avgift vid borgerlig vigsel 

Beslut 

Kommunfullmäktige höjer avgiften för borgerlig vigsel utförd av 
kommunens vigselförrättare till 1 000 kronor exklusive moms (1 250 kronor 
inklusive moms) från och med 1 januari 2023. 

Ärende 

Avgiften för borgerlig vigsel utförd av någon av kommunens vigselförrättare 
har varit oförändrad sedan 2020. Avgiften bör revideras för att matcha de 
kostnader som uppstår i samband med en borgerlig vigsel inom kommunen. 

Ekonomi 
Med föreslagen höjning innebär utförda vigslar ingen kostnad för 
kommunen. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige höjer avgiften för borgerlig vigsel utförd av 
kommunens vigselförrättare till 1 000 kronor exklusive moms (1 250 kronor 
inklusive moms) från och med 1 januari 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
Kanslichef 
Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 176 Dnr KS 2022/969 

 

Justering av avfallstaxans nivå 

Beslut 

Kommunfullmäktige för över priserna för avlämning av byggavfall från 
prislistan till en bilaga i avfallstaxan (som bilaga 3) från 1 januari 2023. 

Ärende 

Från och med 1 januari 2023 blir byggavfall som uppstår utanför 
affärsmässig verksamhet ett kommunalt avfall, vilket innebär att avgifter 
som tas ut från det avfallet ska beslutas av kommunfullmäktige. Idag finns 
avgifterna som en separat prislista där nivåerna beslutas av Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Bolaget föreslår att behålla prisnivåerna 
och överföra prislistan till avfallstaxan, som en bilaga. 
 
Historiskt har inga avgifter tagits för grov- och byggavfall från hushållen. 
Förslaget innebär att det inte heller fortsättningsvis tas avgifter för 
avlämning av byggavfall. Kostnaderna för grov- och byggavfall täcks av 
grundavgifter och miljöstyrning, alla hushåll som ingår i avfallskollektivet 
kan därför lämna byggavfall utan avgift. 

Ekonomi 
Kostnaderna för byggavfall täcks av grundavgifter och miljöstyrning, 
beslutet påverkar därför inte kollektivets ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige för över priserna för avlämning av byggavfall från 
prislistan till en bilaga i avfallstaxan (som bilaga 3) från 2023-01-01. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 177 Dnr KS 2022/970 

 

Indexering av VA-taxa 

Beslut 

Kommunfullmäktige höjer indexeringen av taxan från indextal 337,27 till 
KPI indextal 383,21 (september 2022). 

Ärende 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s tidigare förslag till VA-taxa 
innehöll inga taxenivåjusteringar, men förslaget öppnade för en indexering 
av taxan. Under året har inflationen stigit och trenden ser ut att hålla i sig. 
Projektet VA2025 har nått en nivå där bolaget anser det ansvarsfullt att börja 
justera taxenivån på grund av ökade kapitalkostnader i kollektivet. 

Ekonomi 
Förslaget ges för att kommunen ska ha intäkter som matchar kostnader och 
inte få ett ackumulerat underuttag (ackumulerat minusresultat) vid utgången 
av 2023. Konsumenterna får en negativ effekt som framgår av ärendets 
Bilaga 1. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige höjer indexeringen av taxan från indextal 337,27 till 
KPI indextal 383,21 (september 2022). 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) biträdd av Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att 
kommunfullmäktige behåller indextalet på oförändrad nivå. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 177, fortsättning Dnr KS 2022/970 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Länsbergs och 
Perssons förslag eller enligt kommunstyrelsens förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för 
kommunstyrelsens förslag, nej för Länsbergs och Perssons förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Lisa Sjelin (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Simon Åslund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Linda Bergström (S), Lena Bäckelin (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Maria Olsson (S), Conny Persson (S). 

Nej: Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Maria Nordkvist (L), 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD), 
Ted Länsberg (SD), Lukas Segolsson (SD), Bo Danielsson (V), 
Lillemor Norling (V), Maria Ekelund (VH), Karin Holmin (VH), 
Roger Lindén (VH). 

Reservation 

Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Maria Nordkvist (L), 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD), 
Ted Länsberg (SD), Lukas Segolsson (SD), Bo Danielsson (V), 
Lillemor Norling (V), Maria Ekelund (VH), Karin Holmin (VH) och 
Roger Lindén (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Kommunaekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 178 Dnr KS 2022/1032 

 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområde enligt 
bilagor. 

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 i Berg Härjedalen AB 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. 
 
Bolaget har tagit fram förslag till revidering av verksamhetsområden för 
vatten och spillvatten inom driftområde Funäsdalen (Bruksvallarna, 
Brändåsen, Fjällnäs, Hamra, Hållan, Kåvan, Messlingen, Mittådalen, 
Ramundberget, Tänndalen, Tännäs, V Funäsdalen och Ö Funäsdalen), 
Vemdalen by samt Uppvallen i Lofsdalen. Revideringen innebär till stor del 
att de exploateringsområden som har byggts ut, sedan verksamhetsområdena 
reviderades senast 2019 för driftområde Funäsdalen samt Uppvallen, och 
2021 för Vemdalen, hamnar inom det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten. Även mindre justeringar har genomförts där till 
exempel fastighetsgränser har förändrats. 
 
De 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) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 178, fortsättning Dnr KS 2022/1032 

 

Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområde enligt 
bilagor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Miljö- och byggnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 179 Dnr KS 2022/978 

 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagen 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. Den föreslagna taxan 
baseras på den faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 180 Dnr KS 2022/981 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med 
flera 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken med flera. Den föreslagna taxan baseras på den 
faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 181 Dnr KS 2022/980 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för prövning och 
tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den 
föreslagna taxan baseras på den faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunsekreterare 
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2022-11-28 

Kf § 182 Dnr KS 2022/982 

 

Taxa för tillsyn enligt lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för tillsyn enligt lag 
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Den föreslagna taxan 
baseras på den faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunsekreterare 
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Taxa enligt plan- och bygglagen 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa enligt plan- och 
bygglagen. Den föreslagna taxan baseras på den faktiska kostnaden för 
verksamheten. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunsekreterare 
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Kf § 184 Dnr KS 2022/984 

 

Taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen (2009:733) om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för 
tillsynsverksamhet enligt lagen (2009:733) om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Den föreslagna taxan baseras på den faktiska kostnaden för 
verksamheten. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunsekreterare 
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2022-11-28 

Kf § 185 Dnr KS 2022/985 

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och tobak 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar avgifter enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till ansöknings- och 
tillsynsavgifter för alkohol och tobak. Den föreslagna taxan baseras på den 
faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar avgifter enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunsekreterare 
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2022-11-28 

Kf § 186 Dnr KS 2022/888 

 

Hygienpaket för särskilda boenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige inför från 1 januari 2023 erbjudande om hygienpaket 
för brukare som bor på särskilt boende inom kommunens regi. Avgiften för 
hygienpaket tas ut med 150 kronor per månad men årlig justering av 
kostnaden enligt Konsumentprisindex (KPI) per januari varje år. 

Ärende 

Socialförvaltningen har utrett kommunens hantering av så kallade hygien-
paket vid kommunens särskilda boenden och kommit fram till att den idag är 
olika vid olika boenden. Det behövs istället ett gemensamt arbetssätt och ett 
sätt att säkerställa att brukarna har tillgång till de hygienartiklar som de be-
höver för att få den vård som de är berättigad. Dessutom måste säkerställas 
att personalen har tillgång till detta, för att ge en god och nära vård.  
 
För att säkra brukares behov av hygienartiklar och trygga medarbetares 
arbetsmiljö kan alla brukare på särskilt boende, demensboenden erbjudas ett 
hygienpaket som brukaren betalar för och verksamheten tillhandahåller. 
 
- Kostnaden läggs på månadsfakturan och är 150 kronor i månaden  
- Avgiften för förbrukningsartiklarna avser särskilt boende  
- Ingen sådan avgift debiteras person som vistas på korttidsplats 
- Avgiften ingår inte i maxtaxan 
- Avtal tecknas med brukaren om hygienpaket 
- Avtalet har tre månaders uppsägningstid  
- Hygienpaketet är valbart för brukaren 

Införandet av hygienpaket skulle underlätta inköp av hygienartiklar för de 
personer som saknar stöd från närstående. Införandet av hygienpaket har 
även positiv inverkan för medarbetares arbetsmiljö. 

Ekonomi 
Ingen effekt på ekonomin förväntas. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige inför från 2023-01-01 erbjudande om hygienpaket för 
brukare som bor på särskilt boende inom kommunens regi. Avgiften för 
hygienpaket tas ut med 150 kronor per månad men årlig justering av 
kostnaden enligt Konsumentprisindex (KPI) per januari varje år. 
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Förslag under sammanträdet 

Bo Danielsson (V) förslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, med ändringen att även tandborste ska omfattas 
av paketet. 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Danielssons 
förslag eller enligt kommunstyrelsens förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Maria Nordkvist (L), 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Billy Anklew (SD), Jan Johansson (SD), 
Ted Länsberg (SD), Lukas Segolsson (SD), Bo Danielsson (V), 
Lillemor Norling (V), Maria Ekelund (VH), Karin Holmin (VH) och 
Roger Lindén (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Avdelningschef Kvalité och administrativt stöd 
Avdelningschef IFO 
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Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 187 Dnr KS 2022/271 

 

Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda. 

Bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2023. 

Ärende 

Kommunens löneadministratörer har önskat en bortre gräns för när ersätt-
ningar enligt bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
kan sökas. De idag gällande bestämmelserna slår fast att ersättning ska sökas 
inom två månader från tjänstgöringstillfället, men det står inget om eventu-
ella konsekvenser för den som söker ersättning senare än denna tidsgräns. I 
detta nya förslag till bestämmelser tydliggörs att den som väntar längre än 
två månader att söka ersättning, förlorar rätten till ersättning enligt 
bestämmelserna. 

Ekonomi 
En ändring av bestämmelserna kommer sannolikt inte att påverka 
kommunens ekonomi i någon större utsträckning, mer troligt blir det ett 
incitament för förtroendevalda att i tid lämna in sina anspråk på ersättningar. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda. 

Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01. 

Förslag under sammanträdet 

Lillemor Norling (V) föreslår att kommunfullmäktige inte antar förslaget, det 
vill säga lämnar bestämmelserna om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda oförändrade. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Norlings förslag 
eller enligt kommunstyrelsens förslag och fastslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 188 Dnr KS 2022/852 

 

Ny modell för medborgerlig förslagsrätt 

Beslut 

Ärendet återremitteras. 

Ärende 

Sedan 2003 har Härjedalens kommun gett medlemmarna möjlighet att i med-
borgarförslag väcka ärenden i kommunfullmäktige. Under senare år har 
medborgarförslagen inte sällan använts som ett extra besvärsinstitut; ande-
meningen i många förslag har varit att redan fattade beslut borde rivas upp. 
Många i sak likalydande medborgarförslag har också genom åren lämnats till 
kommunen.  

Den beskrivna trenden innebär en administrativ börda på kommunen, 
samtidigt som majoriteten av förslagen avslås på grund av att sakfrågan ofta 
redan anses avgjord. Väl etablerade kanaler för att överklaga kommunala 
beslut finns sedan tidigare och en förvaltningsrättslig princip är att ärenden 
sedan de har avgjorts och fått laga kraft inte prövas igen. En omarbetning av 
förslagsrätten, så att den bygger på ett visst folkligt stöd, bör minska 
kommunens administrativa börda och samtidigt tydliggöra vilka förslag som 
är av allmänt intresse. 

Ekonomi 
Att ersätta medborgarförslagen med ett Härjedalsförslag betyder sannolikt 
under implementeringen kostnader i form av arbetad tid hos personalen. 
Över tid kan ingen kostnadsökning förutses. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avskaffar medborgarförslag i Härjedalens kommun och 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att ersätta medborgarförslagen med ett 
”Härjedalsförslag” där utgångspunkten är att förslag måste få ett visst 
folkligt stöd för att väckas som ärenden i kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslagen avvecklas från och med 2023-01-01 då Härjedalsförslag 
i dess ställe implementeras. 
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Förslag under sammanträdet 

Jan Johansson (SD) biträdd av Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Karin Holmin (VH), Olle Larsson (HP), Bo Danielsson (V), 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och Lillemor Norling (V) föreslår att 
kommunfullmäktige behåller medborgarförslagen i nuvarande form. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) förslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Karin Holmin (VH) biträdd av Lillemor Norling (V) och 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Holmins med 
fleras förslag om återremiss och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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Kf § 189 Dnr KS 2022/806 

 

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 142 2022-10-17 

Beslut 

Kommunfullmäktige rättar sitt beslut § 142 2022-10-17 så att det lyder 
”Kommunfullmäktige väljer Lisa Sjelin (C), Berit Lindstedt (HP), 
Margareta Mahmoud Persson (KD), Bengt-Arne ’Baben’ Persson (L), Thomas 
Wiklund (M), Christer Nordqvist (S), Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V) 
och Maria Ekelund (VH) till ledamöter i valberedningen mandatperioden 
2022–2026.” 

Ärende 

Kommunfullmäktige valde den 17 oktober ledamöter i valberedning för man-
datperioden 2022–2026. Bland de valda fanns Bengt-Arne ”Baben” Persson 
(L). Valet av Persson redovisas dock inte i det protokollförda beslutet. Beslutet 
måste därför rättas. 

Det protokollförda beslutet ska naturligtvis överensstämma med det faktiska 
beslutet. Eftersom beslutet i fråga överklagas med så kallad laglighetsprövning 
finns ingen möjlighet att med stöd av förvaltningslagens 36 § rätta beslutet, 
utan det måste tas upp till ny behandling. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen verkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige rättar sitt beslut § 142 2022-10-17 så att det lyder 
”Kommunfullmäktige väljer Lisa Sjelin (C), Berit Lindstedt (HP), 
Margareta Mahmoud Persson (KD), Bengt-Arne ’Baben’ Persson (L), Thomas 
Wiklund (M), Christer Nordqvist (S), Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V) 
och Maria Ekelund (VH) till ledamöter i valberedningen mandatperioden 
2022–2026.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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Val av revisorer att granska verksamheten 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Camilla Reinholtz (C), Solveig Haugen (S), 
Henry Johansson (S), Per-Erik ”Pelle” Persson (VH) till revisorer att granska 
kommunens verksamhet 2023–2026 och lämnar tills vidare en revisorspost 
vakant. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja fem revisorer att granska kommunens 
verksamhet 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Camilla Reinholtz (C), Solveig Haugen (S), Henry Johansson (S), 
Per-Erik ”Pelle” Persson (VH) till revisorer att granska kommunens 
verksamhet 2023–2026 och tills vidare lämnar en revisorspost vakant. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
Lönekontoret 
Utvecklare webbtjänster 
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Val av en revisorernas ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Camilla Reinholtz (C) till revisorernas 
ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska bland de revisorer som ska granska verksamheten 
2023–2026 välja en ordförande. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Camilla Reinholtz (C) till revisorernas ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vald 
Lönekontoret 
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Val av kommunstyrelsens ledamöter 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Per-Erik ”Pelle” Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Billy Anklew (SD), Ted Länsberg (SD), 
Jeannette Ek (V) och Karin Holmin (VH) till ledamöter i kommunstyrelsen 
2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelsens ledamöter 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Billy Anklew (SD), Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V) och 
Karin Holmin (VH) till kommunstyrelsens ledamöter 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
Lönekontoret 
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Val av kommunstyrelsens ersättare 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Torbjörn Andersson (C), Elina Grubb (C), 
Lisa Sjelin (C), Jan-Erik Svensson (C), Berit Lindstedt (HP), 
Per-Anders Tapper (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Eva-Britt Boij (L), Maria Nordkvist (L), Elisabeth Kråik (M), 
Niklas Persson (M), Maria Syrjälä (M), Thomas Wiklund (M), 
Lena Bäckelin (S), Elving Forsström (S), Leif Nilsson (S), 
Christer Nordqvist (S), Jan Johansson (SD), Lukas Segolsson (SD), 
Bo Danielsson (V), Maria Ekelund (VH) och Nina Ekelund (VH) till 
ersättare i kommunstyrelsen 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelsens ersättare 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Torbjörn Andersson (C), Elina Grubb (C), Lisa Sjelin (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Berit Lindstedt (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Eva-Britt Boij (L), Maria Nordkvist (L), 
Elisabeth Kråik (M), Niklas Persson (M), Maria Syrjälä (M), 
Thomas Wiklund (M), Lena Bäckelin (S), Elving Forsström (S), 
Leif Nilsson (S), Christer Nordqvist (S), Jan Johansson (SD), 
Lukas Segolsson (SD), Bo Danielsson (V), Maria Ekelund (VH) och 
Nina Ekelund (VH) till ersättare i kommunstyrelsen 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
Lönekontoret 
Utvecklare webbtjänster 
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Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen 
2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsens ersättare ska tjänstgöra i följande ordning. 

Ledamot från C, M eller S 
ersätts av 

1. Christer Nordqvist (S) 
2. Thomas Wiklund (M) 
3. Lisa Sjelin (C) 
4. Lena Bäckelin (S) 
5. Elisabeth Kråik (M) 
6. Torbjörn Andersson (C) 
7. Elving Forsström (S) 
8. Niklas Persson (M) 
9. Elina Grubb (C) 
10. Leif Nilsson (S) 
11. Maria Syrjälä (M) 
12. Jan-Erik Svensson (C) 

Ledamot från L, V eller VH 
ersätts av 

1. Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
2. Maria Ekelund (VH) 
3. Eva-Britt Boij (L) 
4. Bo Danielsson (V) 
5. Nina Ekelund (VH) 
6. Maria Nordkvist (L) 

Ledamot från SD ersätts av 1. Berit Lindstedt (HP) 
2. Jan Johansson (SD) 
3. Per-Anders Tapper (HP) 
4. Lukas Segolsson (SD) 

Ärende 

Vid valberedningens sammanträde den 14 november konstaterade att det 
finns tre partigrupperingar som samverkar vid valen till nämnder. Då valen 
av nämndernas ersättare inte har beslutats proportionellt ska fullmäktige 
särskilt besluta i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. 
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Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunstyrelsens ersättare ska tjänstgöra 
i följande ordning. 

Ledamot från C, M eller S 
ersätts av 

1. Christer Nordqvist (S) 
2. Thomas Wiklund (M) 
3. Lisa Sjelin (C) 
4. Lena Bäckelin (S) 
5. Elisabeth Kråik (M) 
6. Torbjörn Andersson (C) 
7. Elving Forsström (S) 
8. Niklas Persson (M) 
9. Elina Grubb (C) 
10. Leif Nilsson (S) 
11. Maria Syrjälä (M) 
12. Jan-Erik Svensson (C) 

Ledamot från L, V eller VH 
ersätts av 

1. Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
2. Maria Ekelund (VH) 
3. Eva-Britt Boij (L) 
4. Bo Danielsson (V) 
5. Nina Ekelund (VH) 
6. Maria Nordkvist (L) 

Ledamot från SD ersätts av 1. Berit Lindstedt (HP) 
2. Jan Johansson (SD) 
3. Per-Anders Tapper (HP) 
4. Lukas Segolsson (SD) 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 195 Dnr KS 2022/961 

 

Val av kommunstyrelsens ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till 
kommunstyrelsens ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelsens ordförande 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) förslår att kommunfullmäktige väljer 
Lars-Gunnar Nordlander (S) till kommunstyrelsens ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vald 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 196 Dnr KS 2022/961 

 

Val av kommunstyrelsens vice ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anders Häggkvist (C) till kommunstyrelsens 
vice ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelsens vice ordförande 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Anders Häggkvist (C) till kommunstyrelsens vice ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vald 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 197 Dnr KS 2022/961 

 

Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande 2023–
2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Karin Holmin (VH) till kommunstyrelsens andre 
vice ordförande 2023–2024, Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 2025 och 
Jeannette Ek (V) 2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelsens andre vice ordförande 
2023–2026.  

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer Karin Holmin 
(VH) till kommunstyrelsens andre vice ordförande 2023–2024, 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 2025 och Jeannette Ek (V) 2026. 

Jan Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Ted Länsberg (SD) till kommunstyrelsens andre vice ordförande år 2023, 
Billy Anklew (SD) 2024, Ted Länsberg (SD) 2025 och Olle Larsson (HP) 
2026. 

Beslutsgång 

Omröstning begärs. Eftersom omröstningen avser val ska omröstningen vara 
sluten. Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen. Den som önskar 
välja kommunstyrelsens andre vice ordförande enligt Wiklunds förslag 
skriver på sin valsedel ”A”, den som önskar välja kommunstyrelsens andre 
vice ordförande enligt Johanssons förslag skriver på sin valsedel ”B”. 
Fullmäktiges ledamöter avger efter upprop enligt närvarolistan sina röster i 
fullmäktiges valurna. 

Efter avslutad röstning räknar ordförande tillsammans med justerarna 
rösterna. Ordförande slår fast att A har fått åtta röster, B har fått sex röster. 
Sjutton röster är blanka eller ogiltiga. Kommunfullmäktige har därmed valt 
kommunstyrelsens andre vice ordförande enligt Wiklunds förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 198 Dnr KS 2022/938 

 

Val av krisledningsnämndens ledamöter 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), 
Lars-Gunnar Nordlander (S) och Billy Anklew (SD) till ledamöter i 
krisledningsnämnden 2023–2026 samt väljer Karin Holmin (VH) till 
ledamot 2023–2024, Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 2025 och 
Jeannette Ek (V) 2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja krisledningsnämndens ledamöter 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S) 
och Billy Anklew (SD) till ledamöter i krisledningsnämnden 2023–2026 
samt väljer Karin Holmin (VH) till ledamot 2023–2024, 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 2025 och Jeannette Ek (V) 2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 199 Dnr KS 2022/938 

 

Val av krisledningsnämndens ersättare 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Mats Ericsson (C), Lars-Olof Mattsson (M), 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) och Jan Johansson (SD) till ersättare i 
krisledningsnämnden 2023–2026 samt väljer 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) till ersättare 2023–2024, Jeannette Ek (V) 
2025 och Karin Holmin (VH) 2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja krisledningsnämndens ersättare 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Mats Ericsson (C), Lars-Olof Mattsson (M), Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) 
och Jan Johansson (SD) till ersättare i krisledningsnämnden 2023–2026 samt 
väljer Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) till ersättare 2023–2024, 
Jeannette Ek (V) 2025 och Karin Holmin (VH) 2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 200 Dnr KS 2022/938 

 

Tjänstgöringsordning för ersättare i 
krisledningsnämnden 2023–2026 

Beslut 

Krisledningsnämndens ersättare ska tjänstgöra i följande ordning. 

Ledamot från C, M eller S 
ersätts av  

1. Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) 
2. Lars-Olof Mattson (M) 
3. Mats Ericsson (C) 

Ledamot från L, V eller VH 
ersätts av 

1. Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 2023–
2024 
Jeannette Ek (V) 2025 
Karin Holmin (VH) 2026 

Ledamot från SD ersätts av 1. Jan Johansson (SD) 

Ärende 

Vid valberedningens sammanträde den 14 november konstaterade att det 
finns tre partigrupperingar som samverkar vid valen till nämnder. Då valen 
av nämndernas ersättare inte har beslutats proportionellt ska fullmäktige 
särskilt besluta i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att ersättare ska tjänstgöra i följande ordning. 

Ledamot från C, M eller S 
ersätts av  

1. Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) 
2. Lars-Olof Mattson (M) 
3. Mats Ericsson (C) 

Ledamot från L, V eller VH 
ersätts av 

1. Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 2023–
2024 
Jeannette Ek (V) 2025 
Karin Holmin (VH) 2026 

Ledamot från SD ersätts av 1. Jan Johansson (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 200, fortsättning Dnr KS 2022/938 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 201 Dnr KS 2022/938 

 

Val av krisledningsnämndens ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till 
krisledningsnämndens ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja valberedningens ordförande 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Lars-Gunnar Nordlander (S) till krisledningsnämndens ordförande 2023–
2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vald 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 202 Dnr KS 2022/938 

 

Val av krisledningsnämndens vice ordförande 2023–
2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anders Häggkvist (C) till krisledningsnämndens 
vice ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja krisledningsnämndens vice ordförande 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Anders Häggkvist (C) till krisledningsnämndens vice ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vald 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 203 Dnr KS 2022/939 

 

Val av valnämndens ledamöter 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Barbro Eriksdotter (C), Lars-Olof Mattsson (M), 
Christer Nordqvist (S), Billy Anklew (SD) och Bo Danielsson (V) till 
ledamöter i valnämnden 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja valnämndens ledamöter 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Barbro Eriksdotter (C), Lars-Olof Mattsson (M), 
Christer Nordqvist (S), Billy Anklew (SD) och Bo Danielsson (V) till 
ledamöter i valnämnden 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
Lönekontoret 
Utvecklare webbtjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 204 Dnr KS 2022/939 

 

Val av valnämndens ersättare 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Örjan Eriksson (C), Thomas Wiklund (M), 
Stefan Thörnberg, (S) Jan Johansson (SD) och Jonas Johansson (V) till 
ersättare i valnämnden 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja valnämndens ersättare 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Örjan Eriksson (C), Thomas Wiklund (M), Stefan Thörnberg (S), 
Jan Johansson (SD) och Jonas Johansson (V) till ersättare i valnämnden 
2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
Lönekontoret 
Utvecklare webbtjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 205 Dnr KS 2022/939 

 

Tjänstgöringsordning för ersättare i valnämnden 2023–
2026 

Beslut 

Valnämndens ersättare ska tjänstgöra i följande ordning. 

För ledamot från C, M eller S 1. Stefan Thörnberg (S) 
2. Thomas Wiklund (M) 
3. Örjan Eriksson (C) 

För ledamot från SD 1. Jan Johansson (SD) 

För ledamot från V 1. Jonas Johansson (V) 

Ärende 

Vid valberedningens sammanträde den 14 november konstaterade att det 
finns tre partigrupperingar som samverkar vid valen till nämnder. Då valen 
av nämndernas ersättare inte har beslutats proportionellt ska fullmäktige 
särskilt besluta i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att ersättare ska tjänstgöra i följande ordning. 

För ledamot från C, M eller S 1. Stefan Thörnberg (S) 
2. Thomas Wiklund (M) 
3. Örjan Eriksson (C) 

För ledamot från SD 1. Jan Johansson (SD) 

För ledamot från V 1. Jonas Johansson (V) 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valnämndens ordförande och vice ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 206 Dnr KS 2022/939 

 

Val av valnämndens ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Christer Nordqvist (S) till valnämndens 
ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja valnämndens ordförande 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Christer Nordqvist (S) till valnämndens ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vald 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 207 Dnr KS 2022/939 

 

Val av valnämndens vice ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Lars-Olof Mattsson (M) till valnämndens vice 
ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska väja valnämndens vice ordförande 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Lars-Olof Mattsson (M) till valnämndens vice ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vald 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 208 Dnr KS 2022/933 

 

Val av ledamöter i miljö- och byggnämnden 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Per-Anders Tapper (HP), Bo Eriksson (KD), 
Thomas Wiklund (M) och Per Erik ”Pelle” Johansson (S) till ledamöter i 
miljö- och byggnämnden 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ledamöter i miljö- och byggnämnden 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Per-Anders Tapper (HP), Bo Eriksson (KD), Thomas Wiklund (M) och 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) till ledamöter i miljö- och byggnämnden 
2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare miljö- och byggnämnden 
Valda 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 209 Dnr KS 2022/933 

 

Val av ersättare i miljö- och byggnämnden 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Thomas Rihpa (C), Stieg Englundh (S), 
Billy Anklew (SD) och Lillemor Norling (V) till ersättare i miljö- och 
byggnämnden 2023–2026. 

Ärende 

Valberedningen ska välja ersättare till miljö-och byggnämnden 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Thomas Rihpa (C), Stieg Englundh (S), Billy Anklew (SD) och 
Lillemor Norling (V) till ersättare i miljö- och byggnämnden 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare miljö- och byggnämnden 
Valda 
Lönekontoret 
Utvecklare webbtjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 210 Dnr KS 2022/933 

 

Tjänstgöringsordning för ersättare i miljö- och 
byggnämnden 2023–2026 

Beslut 

Miljö- och byggnämndens ersättare (de som har valts av Härjedalens 
kommun) ska tjänstgöra i följande ordning. 

Ledamot från M eller S 
ersätts av 

1. Stieg Englund (S) 
2. Thomas Rihpa (C) 

Ledamot från KD ersätts av 1. Lillemor Norling (V) 
Ledamot från HP ersätts av 1. Billy Anklew (SD) 

Ärende 

Vid valberedningens sammanträde den 14 november konstaterade att det 
finns tre partigrupperingar som samverkar vid valen till nämnder. Då valen 
av nämndernas ersättare inte har beslutats proportionellt ska fullmäktige 
särskilt besluta i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att ersättare (de som har valts av Härjedalens 
kommun) ska tjänstgöra i följande ordning. 

Ledamot från M eller S 
ersätts av 

1. Stieg Englund (S) 
2. Thomas Rihpa (C) 

Ledamot från KD ersätts av 1. Lillemor Norling (V) 
Ledamot från HP ersätts av 1. Billy Anklew (SD) 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare miljö- och byggnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 211 Dnr KS 2022/933 

 

Val av vice ordförande i miljö- och byggnämnden 2023–
2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Thomas Wiklund (M) till miljö- och 
byggnämndens vice ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja miljö- och byggnämndens vice ordförande 
2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Thomas Wiklund (M) till miljö- och byggnämndens vice ordförande 2023–
2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare miljö- och byggnämnden 
Vald 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 212 Dnr KS 2022/940 

 

Val av en ledamot i överförmyndarnämnden 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Jan-Erik Svensson (C) till ledamot i 
överförmyndarnämnden 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till överförmyndarnämnden 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Jan-Erik Svensson (C) till ledamot i överförmyndarnämnden 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Bräckes kommun 
Valda 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 213 Dnr KS 2022/940 

 

Val av en ersättare i överförmyndarnämnden 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Ove Antonsson (S) till ersättare i 
överförmyndarnämnden 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i överförmyndarnämnden 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Ove Antonsson (S) till ersättare i överförmyndarnämnden 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Bräcke kommun 
Vald 
Lönekontoret 
Utvecklare webbtjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 214 Dnr KS 2022/934 

 

Val av en ledamot i nämnden för samverkan inom drift 
och service, utveckling samt specialistfunktioner 2023–
2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till ledamot i 
nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till nämnden för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Lars-Gunnar Nordlander (S) till ledamot i nämnden för samverkan inom drift 
och service, utveckling samt specialistfunktioner 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 
Vald 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 215 Dnr KS 2022/934 

 

Val av en ersättare i nämnden för samverkan inom drift 
och service, utveckling samt specialistfunktioner 2023–
2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anders Häggkvist (C) till ersättare i nämnden för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i nämnden för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Anders Häggkvist (C) till ersättare i nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 
Vald 
Lönekontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 216 Dnr KS 2022/935 

 

Val av en ledamot i nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anders Häggkvist (C) till ledamot i nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot i nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Anders Häggkvist (C) till ledamot i nämnden för upphandling, lagerhållning 
och distribution av sjukvårdsmaterial 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svart är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 217 Dnr KS 2022/935 

 

 

Val av en ersättare i nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Christer Nordqvist (S) till ersättare i nämnden 
för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 2023–
2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Christer Nordqvist (S) till ersättare i nämnden för upphandling, lagerhållning 
och distribution av sjukvårdsmaterial 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 218 Dnr KS 2022/936 

 

 

Val av en ledamot i nämnden för 
upphandlingssamverkan 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Lars-Olof Mattsson (M) till ledamot i nämnden 
för upphandlingssamverkan 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot i nämnden för 
upphandlingssamverkan 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) förslår att kommunfullmäktige väljer 
Lars-Olof Mattsson (M) till ledamot i nämnden för upphandlingssamverkan 
2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämnden för upphandlingssamverkan 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 219 Dnr KS 2022/936 

 

Val av en ersättare i nämnden för 
upphandlingssamverkan 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Mats Ericsson (C) till ersättare i nämnden för 
upphandlingssamverkan 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i nämnden för 
upphandlingssamverkan 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund föreslår att kommunfullmäktige väljer Mats Ericsson (C) 
till ersättare i nämnden för upphandlingssamverkan 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svart är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämnden för upphandlingssamverkan 
Vald 

76



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 220 Dnr KS 2022/932 

 

Val av en ledamot i räddningstjänstförbundets direktion 
2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Conny Persson (S) till ledamot i 
räddningstjänstförbundets direktion 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot i räddningstjänstförbundets 
direktion 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Conny Persson (S) till ledamot i räddningstjänstförbundets direktion 2023–
2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Räddningstjänstförbundet 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 221 Dnr KS 2022/932 

 

Val av en ersättare i räddningstjänstförbundets 
direktion 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Pontus Nissblad (M) till ersättare i 
räddningstjänstförbundets direktion 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i räddningstjänstförbundets 
direktion 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Pontus Nissblad (M) till ersättare i räddningstjänstförbundets direktion 
2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Räddningstjänstförbundet 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 222 Dnr KS 2022/962 

 

Val ledamöter i kommunförbundets Jämtland-
Härjedalen styrelse 2023–2027 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anders Häggkvist (C) och 
Lars-Gunnar Nordlander (S) till ledamöter i kommunförbundets Jämtland-
Härjedalen styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja två ledamöter i kommunförbundets Jämtland-
Härjedalen styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) till ledamöter i 
kommunförbundets Jämtland-Härjedalen styrelse 2023–2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Kommunförbundet 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 223 Dnr KS 2022/962 

 

Val av ersättare i kommunförbundets Jämtland-
Härjedalens styrelse 2023–2027 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Mats Ericsson (C) och Johan Fredholm (M) till 
ersättare i kommunförbundets Jämtland-Härjedalens styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja två ersättare i kommunförbundets Jämtland-
Härjedalens styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund föreslår att kommunfullmäktige väljer Mats Ericsson (C) 
och Johan Fredholm (M) till ersättare i kommunförbundets Jämtland-
Härjedalens styrelse 2023–2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Kommunförbundet 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 224 Dnr KS 2022/927 

 

Val av en ledamot i samordningsförbundets Jämtland 
styrelse 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anders Häggkvist (C) till ledamot i 
samordningsförbundets Jämtland styrelse 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot i samordningsförbundets Jämtland 
styrelse 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Anders Häggkvist (C) till ledamot i samordningsförbundets Jämtland 
styrelse 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Samordningsförbundet 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 225 Dnr KS 2022/927 

 

Val av en ersättare i samordningsförbundets Jämtland 
styrelse 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Christer Nordqvist (S) till ersättare i 
samordningsförbundets Jämtland styrelse 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i samordningsförbundets 
Jämtland styrelse 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Christer Nordqvist (S) till ersättare i samordningsförbundets Jämtland 
styrelse 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Samordningsförbundet 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 226 Dnr KS 2022/925 

 

Val av ledamöter i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 
2023–2027 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Ragnar Dillner (M), Linda Bergström (S), 
Tomas Jonsson (S), Billy Anklew (SD) och Roland Persson (VH) till 
ledamöter i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ledamöter i Härjegårdar fastighets AB:s 
styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Ragnar Dillner (M), Linda Bergström (S), Tomas Jonsson (S), 
Billy Anklew (SD) och Roland Persson (VH) till ledamöter i Härjegårdar 
fastighets AB:s styrelse 2023–2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Härjegårdar fastighets AB 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 227 Dnr KS 2022/925 

 

 

Val av ersättare i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 
2023–2027 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Simon Åslund (M) och Stieg Englundh (S) till 
ersättare i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ersättare i Härjegårdar fastighets AB:s 
styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Simon Åslund (M) och Stieg Englundh (S) till ersättare i Härjegårdar 
fastighets AB:s styrelse 2023–2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Härjegårdar fastighets AB 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 228 Dnr KS 2022/925 

 

Val av ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s 
styrelse 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Linda Bergström (S) till ordförande i 
Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s 
styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Linda Bergström (S) till ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 
2023–2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Härjegårdar fastighets AB 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 229 Dnr KS 2022/925 

 

Val av vice ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s 
styrelse 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Ragnar Dillner (M) till vice ordförande i 
Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en vice ordförande i Härjegårdar fastighets 
AB:s styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Ragnar Dillner (M) till vice ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 
2023–2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Härjegårdar fastighets AB 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 230 Dnr KS 2022/925 

 

Val av lekmannarevisor att granska Härjegårdar 
fastighets AB:s styrelse 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor att granska Härjegårdar 
fastighets AB:s styrelse 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger valet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 231 Dnr KS 2022/925 

 

Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 
Härjegårdar fastighet AB:s verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ersättare för lekmannarevisor att granska 
Härjegårdar fastighet AB:s verksamhet 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger valet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 232 Dnr KS 2022/929 

 

Val av tre ledamöter i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Bo Eriksson (KD), Pontus Nissblad (M) och 
Magnus Karlsson (S) till ledamöter i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Bo Eriksson (KD), Pontus Nissblad (M) och Magnus Karlsson (S) till 
ledamöter i Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023–
2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 233 Dnr KS 2022/929 

 

Val av ordförande i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Magnus Karlsson (S) till ordförande i Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ordförande i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Magnus Karlsson (S) till ordförande i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 234 Dnr KS 2022/929 

 

Val av lekmannarevisor att granska Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 2023–
2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor att granska Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger valet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 235 Dnr KS 2022/929 

 

Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Vatten 
och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 
2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ersättare för lekmannarevisor att granska 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger valet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 236 Dnr KS 2022/931 

 

Val av en ledamot i Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s 
styrelse 2023–2027 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Magnus Karlsson (S) till ledamot i Biogas 
Jämtland-Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot i Biogas Jämtland-Härjedalen 
AB:s styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Magnus Karlsson (S) till ledamot i Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s 
styrelse 2023–2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Biogas Jämtland Härjedalen AB 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 237 Dnr KS 2022/931 

 

Val av en ersättare i Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s 
styrelse 2023–2027 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Thomas Wiklund (M) till ersättare i Biogas 
Jämtland-Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i Biogas Jämtland-Härjedalen 
AB:s styrelse 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer Thomas 
Wiklund (M) till ersättare i Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s styrelse 
2023-2027. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Biogas i Jämtland Härjedalen AB 
Vald 

94



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 238 Dnr KS 2022/931 

 

Val av en lekmannarevisor att granska Biogas 
Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor att granska Biogas 
Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger valet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 239 Dnr KS 2022/931 

 

Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Biogas 
Jämtland Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ersättare för lekmannarevisor att granska 
Biogas Jämtland Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026.  

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger valet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 240 Dnr KS 2022/928 

 

Val av ledamöter i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Tina Andersson (KD), Johan Fredholm (M) och 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) till ledamöter i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ledamöter i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Tina Andersson (KD), Johan Fredholm (M) och 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) till ledamöter i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 241 Dnr KS 2022/928 

 

Val av ersättare i stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar 
2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Mats Ericsson (C) till ersättare i stiftelsens 
Tännäs fritidsanläggningar 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ersättare i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Mats Ericsson (C) till ersättare i stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar 2023–
2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 242 Dnr KS 2022/928 

 

Val av ordförande i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Johan Fredholm (M) till ordförande i stiftelsens 
Tännäs fritidsanläggningar styrelse 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ordförande i stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Johan Fredholm (M) till ordförande i stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar 
styrelse 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 243 Dnr KS 2022/928 

 

Val av revisorer att granska stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja revisorer att granska stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger valet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 244 Dnr KS 2022/928 

 

Val av ersättare för revisorer att granska stiftelsens 
Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ersättare för revisorer att granska stiftelsens 
Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger valet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 245 Dnr KS 2022/937 

 

Val av tre gode män (tätortsförhållanden) enligt 
fastighetsbildningslagen 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Bror Klockervold (C), Lennart Olsson (S) och 
Jan Johansson (SD) till gode män (tätortsförhållanden) enligt 
fastighetsbildningslagen 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja tre gode män (tätortsförhållanden) enligt 
fastighetsbildningslagen 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Bror Klockervold (C), Lennart Olsson (S) och Jan Johansson (SD) till gode 
män (tätortsförhållanden) enligt fastighetsbildningslagen 2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Lantmäteriet 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 246 Dnr KS 2022/937 

 

Val av tre gode män (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) 
enligt fastighetsbildningslagen 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Bror Klockervold (C), Lennart Olsson (S) och 
Billy Anklew (SD) till gode män (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) enligt 
fastighetsbildningslagen 2023–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja tre gode män (jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor) enligt fastighetsbildningslagen 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Bror Klockervold (C), Lennart Olsson (S) och Billy Anklew (SD) till gode 
män (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) enligt fastighetsbildningslagen 
2023–2026. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Wiklunds förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Lantmäteriet 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 247 Dnr KS 2022/966 

 

Redovisning verkställighet bifallna motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärende 

Redovisning av hur bifallna motioner har verkställts presenteras för 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 248 Dnr KS 2022/965 

 

Redovisning ej färdigberedda motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärende 

Redovisning av vilka motioner som ännu inte är färdigberedda presenteras 
för kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 249 Dnr KS 2022/964 

 

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärende 

Redovisning av hur bifallna medborgarförslag har verkställts presenteras för 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-11-28 

Kf § 250 Dnr KS 2022/963 

 

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärende 

Redovisning av medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda 
presenteras för kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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	Val av ledamöter i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023-2027
	Kf § 226 2022-11-28
Val av ledamöter i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023-2027

	Val av ersättare i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023-2027 
	Kf § 227 2022-11-28
Val av ersättare i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023-2027 

	Val av ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse
	Kf § 228 2022-11-28
Val av ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse

	Val av vice ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse
	Kf § 229 2022-11-28
Val av vice ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse

	Val av lekmannarevisor att granska Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023-2026
	Kf § 230 2022-11-28
Val av lekmannarevisor att granska Härjegårdar fastighets AB:s styrelse 2023-2026

	Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Härjegårdar fastighet AB:s verksamhet 2023-2026
	Kf § 231 2022-11-28
Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Härjegårdar fastighet AB:s verksamhet 2023-2026

	Val av tre ledamöter i Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023-2027
	Kf § 232 2022-11-28
Val av tre ledamöter i Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023-2027

	Val av ordförande i Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023-2027
	Kf § 233 2022-11-28
Val av ordförande i Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023-2027

	Val av lekmannarevisor att granska Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 2023-2026
	Kf § 234 2022-11-28
Val av lekmannarevisor att granska Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 2023-2026

	Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 2023-2026
	Kf § 235 2022-11-28
Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 2023-2026

	Val av en ledamot i Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s styrelse 2023-2027
	Kf § 236 2022-11-28
Val av en ledamot i Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s styrelse 2023-2027

	Val av en ersättare i Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s styrelse 2023-2027
	Kf § 237 2022-11-28
Val av en ersättare i Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s styrelse 2023-2027

	Val av en lekmannarevisor att granska Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 2023-2026
	Kf § 238 2022-11-28
Val av en lekmannarevisor att granska Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 2023-2026

	Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Biogas Jämtland Härjedalen AB:s verksamhet 2023-2026
	Kf § 239 2022-11-28
Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Biogas Jämtland Härjedalen AB:s verksamhet 2023-2026

	Val av ledamöter i stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar styrelse 2023-2026
	Kf § 240 2022-11-28
Val av ledamöter i stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar styrelse 2023-2026

	Val av ersättare i stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar 2023-2026
	Kf § 241 2022-11-28
Val av ersättare i stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar 2023-2026

	Val av ordförande i stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar styrelse 2023-2026
	Kf § 242 2022-11-28
Val av ordförande i stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar styrelse 2023-2026

	Val av revisorer att granska stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 2023-2026
	Kf § 243 2022-11-28
Val av revisorer att granska stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 2023-2026

	Val av ersättare för revisorer att granska stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 2023-2026
	Kf § 244 2022-11-28
Val av ersättare för revisorer att granska stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 2023-2026

	Val av tre gode män (tätortsförhållanden) enligt fastighetsbildningslagen 2023-2026
	Kf § 245 2022-11-28
Val av tre gode män (tätortsförhållanden) enligt fastighetsbildningslagen 2023-2026

	Val av tre gode män (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) enligt fastighetsbildningslagen 2023-2026
	Kf § 246 2022-11-28
Val av tre gode män (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) enligt fastighetsbildningslagen 2023-2026

	Redovisning verkställighet bifallna motioner
	Kf § 247 2022-11-28
Redovisning verkställighet bifallna motioner

	Redovisning ej färdigberedda motioner
	Kf § 248 2022-11-28
Redovisning ej färdigberedda motioner

	Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag
	Kf § 249 2022-11-28
Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag

	Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag
	Kf § 250 2022-11-28
Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag


