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Beslutande Ledamöter 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Anders Häggkvist (C), ålderspresident 
paragrafer 135–139, i övrigt ledamot 
Lisa Sjelin (C) 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
Maria Nordkvist (L) 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 
Johan Fredholm (M) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Pontus Nissblad (M) 
Thomas Wiklund (M) 
Simon Åslund (M) 
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Linda Bergström (S) 
 

Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
ordförande paragrafer 140–160, i 
övrigt ledamot 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Christer Nordqvist (S) 
Maria Olsson (S) 
Billy Anklew (SD) 
Jan Johansson (SD) 
Ted Länsberg (SD) 
Lukas Segolsson (SD) 
Jeannette Ek (V) 
Maria Ekelund (VH) 
Karin Holmin (VH) 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Conny Persson (S) 
Lillemor Norling (V) 
Nina Ekelund (VH) 

 

Övriga deltagare Anda Embretzen, socialchef, paragraf 136 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, kommunsekreterare 

 

Paragrafer 135–160  

Ålderspresident Anders Häggkvist (C), paragrafer 135–139 
 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S), paragrafer 140–160 
 

Justerare Christer Nordqvist (S) 
 

Justerare Billy Anklew (SD) 
 

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

 

 

Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 135 Avtackning avgående ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige 
 

§ 136 Äldreplan 2022–2035 2022/608 
§ 137 Avsägelse från uppdrag, Inger Larsson (S) 2022/792 
§ 138 Avsägelse från uppdrag, Elinor Söderlund (S) 2022/881 
§ 139 Val av kommunfullmäktiges ordförande 2022–

2026 
2022/805 

§ 140 Val av kommunfullmäktiges vice ordförande 
2022–2026 

2022/805 

§ 141 Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande 
2022–2026 

2022/805 

§ 142 Val av ledamöter i valberedning 2022–2026 2022/806 
§ 143 Val av ersättare i valberedning 2022–2026 2022/806 
§ 144 Val av valberedningens ordförande 2022/806 
§ 144 Val av valberedningens vice ordförande 2022/806 
§ 146 Allmänhetens frågestund 2022/807 
§ 147 Medborgarförslag om att barn får vara på förskolan 

även när förälder är hemma och är föräldraledig 
med syskon 

2022/670 

§ 148 Medborgarförslag om att anordna prideparad i 
Härjedalen 

2022/797 

§ 149 Medborgarförslag om nedskräpning vid OKQ8 i 
Sveg 

2022/812 

§ 150 Redovisning, motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde 

 

§ 151 Granskning av representation 2022/136 
§ 152 Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 2022/558 
§ 153 Granskning av kvalitet inom äldreboenden 2022/606 
§ 154 Tilläggsäskande för investering för 

matavfallshantering 
2022/746 

§ 155 Förbundsordning Samordningsförbundet Jämtlands 
län 

2022/637 

§ 156 Försäljning Funäsdalen 77:5 2022/773 
§ 157 Programutbud Härjedalens gymnasium läsår 2023–

2024 
2022/723 

§ 158 Kommunalt partistöd 2022 2022/229 
§ 159 Sammanträdesplan 2023 2022/221 
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Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 160 Ej verkställda beslut 2022 2022/545 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 135  

 

Avtackning avgående ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Ärende 

Den förra mandatperiodens ordförande, Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
tillsammans med fullmäktiges övriga ledamöter tackar för väl utfört uppdrag 
de ledamöter och ersättare som i och med ingången till mandatperioden 
2022–2026 lämnar sina uppdrag i fullmäktigeförsamlingen. Två av dessa 
avgående personer närvarar under avtackningen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 136 Dnr KS 2022/608 

 

Äldreplan 2022–2035 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035. 

Ärende 

Äldreplanen ska beskriva inriktning för Härjedalens äldrefrågor och fungera som 
ett långsiktigt dokument att gälla 2022–2035. Planen är grund för planering och 
styrning, för att förbättra kommunens äldreomsorg och möta framtidens behov av 
stöd till äldre personer. Planen har utgångspunkt i Nationell kvalitetsplan för vård 
och omsorg för äldre personer. 

Förslag till äldreplan togs fram under våren. Förslaget har arbetats fram av en 
arbetsgrupp med olika kompetenser inom äldreomsorgen och med viss delakt-
ighet av pensionärsorganisationer och tjänstemän i kommunen. Härjedalens råd 
för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) samt fackliga organisationer har 
varit referensgrupper. Planen har, efter fyra workshoppar i samverkan och med 
delaktighet från kommuninvånare genom pensionärsorganisationerna i HRPF, 
politisk ledning, medarbetare och chefer landat i sju förslag till mål, strategier och 
aktiviteter. 

Förslaget har under sommaren publicerats på kommunens webbsida, med möj-
lighet att lämna in synpunkter på förslaget. Två medborgardialoger har genom-
förts den 18 augusti, där medborgare har fått lämna in synpunkter och ställa 
frågor. Planen ska över tid utvärderas och revideras i samverkan med berörda 
brukare och närstående, till exempel genom återkommande medborgardialoger. 
Planen sträcker sig över tre mandatperioder. Långsiktighet är nödvändigt för att 
kunna bedöma om en metod eller ett arbetssätt har positiv effekt för den äldre 
personens hälsa och välbefinnande eftersom det tar tid för nya arbetssätt och 
metoder att få genomslag och ge mätbar effekt. 

Med utgångspunkt i äldreplanen, samt kommunfullmäktiges strategier och mål, 
fastställer socialutskottet en uppdragsplan med aktiviteter, för att på kort och lång 
sikt styra och följa upp äldreomsorgen. 

Ekonomi 
Ingen direkt effekt på ekonomin, men planen ger en långsiktighet i verksamhets-
planering avseende äldrefrågor som kan påverka budgeten kommande år. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 136, fortsättning Dnr KS 2022/608 

 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Jeannette Ek (V) föreslår att ärendet återremitteras 
för komplettering av nulägesbeskrivningen med synpunkter och önskemål från de 
som idag brukar tjänsterna samt från deras närstående och anhöriga. 

Billy Anklew (SD) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar först om kommunfullmäktige återremitterar ärendet 
enligt Holmins och Eks förslag och finner att svaret är nej. Omröstning begärs. 
Ålderspresidenten klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att avgöra 
ärendet idag, nej för att återremittera ärendet enligt Holmins yrkande. 

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), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
Per-Erik ”Pelle Johansson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Maria Olsson (S), Conny Persson (S), Billy Anklew (SD), 
Jan Johansson (SD), Ted Länsberg (SD), Lukas Segolsson (SD). 

Nej: Margareta Mahmoud-Persson (KD), Maria Nordkvist (L), 
Bengt-Arne Persson (L), Jeannette Ek (V), Lillemor Norling (V), 
Maria Ekelund (VH), Nina Ekelund (VH), Karin Holmin (VH) 

Ålderspresidenten finner att 21 av fullmäktiges ledamöter har röstat ja, 8 har 
röstat nej. Då förslaget om återremiss således inte stöds av minst en tredjedel av 
kommunfullmäktiges närvarande ledamöter fastslår ordförande att 
kommunfullmäktige avslår Holmins förslag om återremiss. 

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

Reservation 

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Maria Nordkvist (L), 
Bengt-Arne Persson (L), Jeannette Ek (V), Lillemor Norling (V), 
Maria Ekelund (VH), Nina Ekelund (VH) och Karin Holmin (VH) reserverar sig 
mot kommunfullmäktiges beslut. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 137 Dnr KS 2022/792 

 

Avsägelse från uppdrag, Inger Larsson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Inger Larsson (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Ärende 

Inger Larsson (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar om kommunfullmäktige befriar Larsson från sitt 
uppdrag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
HR-avdelningen 
Digitaliseringssamordnare 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 138 Dnr KS 2022/881 

 

Avsägelse från uppdrag, Elinor Söderlund (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Elinor Söderlund (S) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Ärende 

Elinor Söderlund (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar om kommunfullmäktige befriar Söderlund från sitt 
uppdrag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
HR-avdelningen 
Digitaliseringsasmordnare 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 139 Dnr KS 2022/805 

 

Val av kommunfullmäktiges ordförande 2022–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Pernilla Heijdenbeck Persson (S) till ordförande 
mandatperioden 2022–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska bland sina ledamöter välja en ordförande för 
mandatperioden 2022–2026.  

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer Pernilla 
Heijdenbeck Persson (S) till ordförande mandatperioden 2022–2026. 

Beslutsgång 

Ålderspresidenten frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 
Nordlanders förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-avdelning 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 140 Dnr KS 2022/805 

 

Val av kommunfullmäktiges vice ordförande 2022–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Pontus Nissblad (M) till vice ordförande 
mandatperioden 2022–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska bland sina ledamöter välja en vice ordförande för 
mandatperioden 2022–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Pontus Nissblad (M) till vice ordförande mandatperioden 2022–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 141 Dnr KS 2022/805 

 

Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande 
2022–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Jan Johansson (SD) till andre vice ordförande 
mandatperioden 2022–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska bland sina ledamöter välja en andre vice 
ordförande för mandatperioden 2022–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Jan Johansson (SD) till andre vice ordförande mandatperioden 2022–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 142 Dnr KS 2022/806 

 

Val av ledamöter i valberedning 2022–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Lisa Sjelin (C), Berit Lindstedt (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), 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 ska välja ledamöter i en valberedning för 
mandatperioden 2022–2026. Valberedningen består av samma antal 
ledamöter respektive ersättare som det för tillfället finns partier 
representerade i kommunfullmäktige, det vill säga under innevarande 
mandatperiod nio ledamöter och nio ersättare. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige 
väljer Lisa Sjelin (C), Berit Lindstedt (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), 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 hennes eget förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 143 Dnr KS 2022/806 

 

 

Val av ersättare i valberedning 2022–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Mats Ericson (C), Olle Larsson (HP), 
Bo Eriksson (KD), Maria Nordkvist (L), Lars-Olof Mattsson (M), 
Lena Bäckelin (S), Billy Anklew (SD), Bo Danielsson (V) och 
Karin Holmin (VH) till ersättare i valberedningen mandatperioden 2022–
2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ersättare i en valberedning för 
mandatperioden 2022–2026. Valberedningen består av samma antal 
ledamöter respektive ersättare som det för tillfället finns partier 
representerade i kommunfullmäktige, det vill säga under innevarande 
mandatperiod nio ledamöter och nio ersättare. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige väljer Mats Ericson (C), Olle Larsson (HP), 
Bo Eriksson (KD), Maria Nordkvist (L), Lars-Olof Mattsson (M), 
Lena Bäckelin (S), Billy Anklew (SD), Bo Danielsson (V) och 
Karin Holmin (VH) till ersättare i valberedningen mandatperioden 2022–
2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 144 Dnr KS 2022/806 

 

Val av valberedningens ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Christer Nordqvist (S) till valberedningens 
ordförande mandatperioden 2022–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ordförande i valberedningen för 
mandatperioden 2022–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Christer Nordqvist (S) till valberedningens ordförande mandatperioden 
2022–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 145 Dnr KS 2022/806 

 

Val av valberedningens vice ordförande 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Thomas Wiklund (M) till valberedningens vice 
ordförande mandatperioden 2022–2026. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en vice ordförande i valberedningen för 
mandatperioden 2022–2026.  

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Thomas Wiklund (M) till valberedningens vice ordförande mandatperioden 
2022–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-avdelningen 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 146 Dnr KS 2022/807 

 

Allmänhetens frågestund 

Ärende 

Vid varje sammanträde med kommunfullmäktige har allmänheten möjlighet 
att ställa frågor till ledamöterna. Inför dagens sammanträde har inga frågor 
lämnats in. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 147 Dnr KS 2022/670 

 

Medborgarförslag om att barn får vara på förskolan 
även när förälder är hemma och är föräldraledig med 
syskon 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att det ska finnas två alternativ för 
den tid ett barn får vara på förskolan då en förälder är föräldraledig med ett 
yngre barn: Ordinarie tid och betala ordinarie taxa, eller 15-timmarsvecka till 
det lägre priset.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige lämnar 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: 
Bildningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 148 Dnr KS 2022/797 

 

Medborgarförslag om att anordna prideparad i 
Härjedalen 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen ordnar en prideparad. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige lämnar 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: 
Fritids- och kulturchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 149 Dnr KS 2022/812 

 

Medborgarförslag om nedskräpning vid OKQ8 i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen, då detta är en central 
och öppen yta där ungdomar gärna samlas, utökar mängden 
sopkärl/papperskorgar i direkt anknytning till området vid OKQ8 i Sveg, till 
exempel gångbana och korsningen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige lämnar 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 
2022-10-17 

Kf § 150  

 

Redovisning, motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde 

Ärende 

Sedan kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni har följande motioner 
lämnats in: 

Motion att använda särskild chefsenkät. Dnr KS 2022/845. 

Motionen bereds för närvarande av kommunstyrelsen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 151 Dnr KS 2022/136 

 

Granskning av representation 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och svaret till handlingarna. 

Ärende 

KPMG har på uppdrag av Härjedalens kommuns revisorer granskat rutinerna 
kring kommunens representation. Granskningen visar att kommunen har 
relevanta och aktuella riktlinjer och att dessa finns tillgängliga för med-
arbetare och chefer. Dock visar granskningen att det finns brister i efter-
levnaden av riktlinjerna och därmed också kommunens informationsinsatser. 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att  
- Säkerställa att det finns rutiner som ser till att riktlinjerna kring 
representation tillämpas. 
- Säkerställer att rutiner tas fram för återkommande informationsinsatser 
gällande riktlinjer och regler kring representation. 

Kommunstyrelsen svarade den 8 juni revisorerna. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 152 Dnr KS 2022/558 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och svaret till handlingarna. 

Ärende 

Kommunens revisorer har granskat årsredovisningen och bokslutet för 2021. 
De har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller 
årsredovisningen och bedömer att de av fullmäktige fastställda målen har 
nåtts, samt att kommunen har uppnått balanskravet för helåret 

Kommunstyrelsen svarade den 14 september revisorerna. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 153 Dnr KS 2022/606 

 

Granskning av kvalitet inom äldreboenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och svaret till handlingarna. 

Ärende 

På uppdrag av kommunens revisorer har den externa revisionsbyrån KPMG 
under våren 2022 genomfört en granskning av kvaliteten inom äldreboenden 
i Härjedalens kommun. 
 
KPMG har utifrån sin bedömning och slutsats rekommenderat 
kommunstyrelsen att: 
 
- Skyndsamt säkerställa ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem som 
uppfyller gällande föreskrifter. 
- Säkerställa att införande av individens behov i centrum genomförs enligt 
plan. 
- Utveckla och förtydliga uppföljning av verksamhetsmål. 
- Säkerställa systematisk uppföljning av patientsäkerhetsarbetet. 
 
Kvalitetsteamets socialt ansvariga samordnare och medicinskt ansvarig 
rehabiliterare har upprättat en åtgärdsplan i ärendet. 

Kommunstyrelsen svarade den 14 september revisorerna. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 154 Dnr KS 2022/746 

 

Tilläggsäskande för investering för matavfallshantering 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller en tilläggsinvestering på max 500 000 kronor för 
investering i två Greenbox avfallskvarnar för matavfall. 

Ärende 

Sedan insamling av matavfall på försök infördes i kommunens verksamheter i 
Sveg har det uppstått problem med hanteringen. Det gäller såväl arbetsmiljön, 
med tunga lyft och mer jobb med rengöring, som förvaringen av avfallet i väntan 
på transport. På sommaren uppstår lukt och skadedjursproblem, på vintern fryser 
matavfallet fast i kärlen. Samhällsutvecklingsförvaltningen har nu hittat en lös-
ning på dessa problem; att installera så kallade Greenbox i köken på Svegsmon 
och Södra skolan. Dessa kök producerar mest avfall och är därför bra testmiljöer 
för att utvärdera om metoden ska införas i övriga tillagningskök. Greenbox är en 
matavfallskvarn som över natt förvandlar 100 kg matavfall till cirka 15 kg bio-
logiskt pulver som sedan kan användas som gödsel eller skickas till biogasan-
läggning. Maskinen kräver endast el och avlopp, lokalen behöver inte byggas om. 

Ekonomi 
Investering uppgår till högst 500 000 kronor.  

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller en tilläggsinvestering på max 500 000 kronor för 
investering i två Greenbox avfallskvarnar för matavfall. 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) biträdd av Karin Holmin (VH) och Jeannette Ek (V) föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
Kost- och servicechef 

24



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 155 Dnr KS 2022/637 

 

Förbundsordning Samordningsförbundet Jämtlands 
län 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för 
samordningsförbundet Jämtlands län. 

Ärende 

Samordningsförbundets styrelse har efter samråd med förbundets 
medlemmar utarbetat ett förslag till en reviderad förbundsordning. Den idag 
gällande förbundsordningen är från 2011 och behöver uppdateras. Förslaget 
innebär bland annat förändringar rörande beslutanderätten, förbundets 
arkivmyndighet, revisionen och möjligheten att delta på distans. 

Syftet med revideringen är att ge förbundet en förbundsordning som är 
relevant över tid. Det nya förslaget reglerar därför inte i detalj förbundets 
verksamhet; det som styrelsen kan besluta om flyttas istället över till 
arbetsordning eller verksamhetsplan. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för 
samordningsförbundet Jämtlands län. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet 
Arkivarie 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 156 Dnr KS 2022/773 

 

Försäljning Funäsdalen 77:5 

Beslut 

Kommunfullmäktige ger Härjegårdar fastighets AB tillåtelse att avyttra 
fastigheten Funäsdalen 77:5. 

Ärende 

I Funäsdalen råder idag vad Härjegårdar fastighets AB (HFAB) betraktar 
som akut bostadsbrist. Som en del av åtgärder för att åtgärda detta önskar 
Härjegårdar sälja ett par flerfamiljshus, så att intäkterna från försäljningen 
kan användas till att finansiera nybyggnation av lägenhetshus. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige ger Härjegårdar fastighets AB tillåtelse att avyttra 
fastigheten Funäsdalen 77:5. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Jeannette Ek (V) och 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunfullmäktige 
återremitterar ärendet för att invänta besked om HFAB får ett lånelöfte för 
sina framtida investeringar. 

Billy Anklew (SD) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S) och 
Johan Fredholm (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige återremitterar ärendet enligt 
Holmins med fleras förslag och fastslår att svaret är nej. 

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag och fastslår att svaret är ja. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 156, fortsättning Dnr KS 2022/773 

 

Reservation 

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), 
Maria Nordkvist (L), Jeannette Ek (V), Lillemor Norling (V), 
Karin Holmin (VH), Maria Ekelund (VH) och Nina Ekelund (VH) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
VD Härjegårdar fastighets AB 

27



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 157 Dnr KS 2022/723 

 

Programutbud Härjedalens gymnasium läsår 2023–
2024 

Beslut 

Kommunfullmäktige bibehåller nuvarande programstruktur och att utöver 
befintliga program och inriktningar utöka med Naturbruksprogrammet, 
inriktning mot naturturism. Kostnaden för det nya programmet på 1 000 000 
kronor per år tillförs bildningsförvaltningens budget. 
 
Rektor för Härjedalens gymnasium ska inför varje läsårs start se över antalet 
elever vid varje program och inriktning och därefter besluta om programmet 
eller inriktningen ska starta, för att effektivisera verksamheten och få en 
budget i balans. 

Ärende 

Inför antagningen till höstterminen 2022 kan rikets gymnasieskolor se en 
tendens att fler elever än tidigare väljer yrkesförberedande program. 
Härjedalens gymnasium arbetar utifrån sina förutsättningar med marknads-
föring av befintliga program, för att få fler elever att välja Härjedalens 
gymnasium. Särskilt riktas insatserna till kommunens egna elever. Ju fler 
elever från kommunen som väljer Härjedalens gymnasium, desto effektivare 
kan verksamheten där bedrivas. 
  
Under våren har gymnasiet utrett och föreslagit bildningsutskottet att starta 
Naturbruksprogrammet med inriktning naturturism. Anledningen att just 
detta program föreslagits är intresset hos elever för yrkesinriktade program 
samt att turism är en av Härjedalens viktigaste näringsverksamheter. 
 
Bildningsutskottet fick vid sammanträdet i maj en presentation av program-
met. Utskottets beslutade då, Bu § 26/2022, att låta förvaltningen tillsamm-
ans med gymnasiet genomföra en utredning av bland annat förutsättningarna 
hos företagen i kommunen och intresset hos eleverna. Utredningen 
presenterades vid ett extra bildningsutskott i augusti. Bildningsutskottet 
beslutade då, Bu § 36/2022, att ge förvaltningen i uppdrag att inför läsåret 
2023 föreslå en ny programstruktur för Härjedalens gymnasium. 
 
I dagsläget är det svårt att se att en reducering av befintliga program eller in-
riktningar kan ge ett ekonomiskt positivt resultat, om man skulle utöka med 
ytterligare program. Trots att eleverna i årskurs 8 i Härjedalens kommun är 
positiva till Naturbruksprogrammet med inriktning naturturism, vet man inte 
säkert hur många som vid ansökan inför höstterminen 2023 väljer detta. 
 
  

28



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 157, fortsättning Dnr KS 2022/723 

 

Utmaningen gällande programstruktur är just att man inte kan veta i förväg 
vad eleverna kommer att välja, då många faktorer avgör. Naturbruksprogram 
med inriktning naturturism anses dock gynna Härjedalens gymnasiums 
möjlighet att utöka antalet elever och särskilt från hemkommunen. 

Ekonomi 
Att utöka programstrukturen med Naturbruksprogrammet inriktning natur-
turism beräknas kosta 1 000 000 kronor per år. Om kostnaderna för 
interkommunala ersättningar minskas om elever från Härjedalen i större 
utsträckning väljer Härjedalens gymnasium förväntas kostnaden gynna det 
ekonomiska läget, därför bör budgeten för Härjedalens gymnasium ses över 
inför varje läsår av rektor. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige bibehåller nuvarande programstruktur och att utöver 
befintliga program och inriktningar utöka med Naturbruksprogrammet, 
inriktning mot naturturism. Kostnaden för det nya programmet på 1 000 000 
kronor per år tillförs bildningsförvaltningens budget. 
 
Rektor för Härjedalens gymnasium ska inför varje läsårs start se över antalet 
elever vid varje program och inriktning och därefter besluta om programmet 
eller inriktningen ska starta, för att effektivisera verksamheten och få en 
budget i balans. 

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) biträdd av Karin Holmin (VH), 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Jeannette Ek (V) och Ted Länsberg (SD) 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Bildningschef 
Rektor Härjedalens gymnasium 
Verksamhetsutvecklare bildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 158 Dnr KS 2022/229 

 

Kommunalt partistöd 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt bilagan Sammanställning 
partistöd 2022. 

Ärende 

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta kommunalt partistöd och ska 
därmed en gång per år besluta om utbetalning av eventuellt ekonomiskt stöd. 
För att ha rätt till fortsatt stöd ska de partier som tidigare erhållit stöd senast 
den 30 juni varje år redovisa hur de har använt tidigare erhållet stöd. 
Fullmäktige ska inte göra någon prövning av hur stödet använts. Stöd kan 
endast nekas om inte redovisningen har lämnats in i tid. Samtliga i skrivande 
stund representerade partier i fullmäktige har lämnat sina redovisningar inom 
den utsatta tiden. 

Ekonomi 
Kostnaden för årets partistöd uppgår enligt förslaget till 772 800 kronor. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt bilagan Sammanställning 
partistöd 2022. 

Förslag under sammanträdet 

Jan Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 158, fortsättning Dnr KS 2022/229 

 

Reservation 

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), 
Maria Nordkvist (L), Jeannette Ek (V), Lillemor Norling (V), 
Karin Holmin (VH), Maria Ekelund (VH) och Nina Ekelund (VH) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktiges gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 159 Dnr KS 2022/221 

 

Sammanträdesplan 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag. 

Ärende 

Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
bestämmer var för sig sina sammanträdesdagar. Kommunlednings-förvalt-
ningen har för dessa beslutsorgan tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar under 2023. 

Förslaget har tagits fram med största möjliga hänsyn till helgdagar, 
helgdagsaftnar, regionfullmäktiges sammanträdesdatum, med mera. 

Ekonomi 
Förslaget bygger på att antalet sammanträdesdagar hålls på samma antal som 
under tidigare år och bör således inte innebära någon kostnad för kommunen 
som inte ryms inom budget. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-17 

Kf § 160 Dnr KS 2022/545 

 

Ej verkställda beslut 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Ärende 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartalsvis 
till fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande 
beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten har avbrutits 
och inte återupptagits inom tre månader.  
 
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt hur 
lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. Statistiken 
ska vara uppdelad på kön. 

Rapport avseende kvartal 2 2022 presenteras för kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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