
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

 

 

Plats och tid Konferensrum P1, medborgarhuset Sveg, 10:00-16:50; 17:20-17:40  

Beslutande Ledamöter 
Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 
Billy Anklew (–) 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Anders Häggkvist (C) 
Olle Larsson (HP) 
Bengt-Arne Persson (L) 
Johan Fredholm (M) 
Per-Erik Johansson (S) 
Karin Holmin (VH) 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Christer Nordqvist (S) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Ted Länsberg (SD)  

Övriga närvarande Åsa Palm, medborgarförslagsställare, paragraf 37 
Gustaf Danielsson, upphandlingschef gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan, paragraf 46 
Peter Enå, utvecklingschef Inlandsbanan AB, paragraf 48 
Ola Regnander, ekonomichef paragrafer 49; 51-53 
Rickard Stenberg, VD Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, 
paragraf 49 
Emma Dufbäck, projektledare VA 2025, paragraf 49 
Mathias Wiberg, flygplatschef, paragraf 50 
Klas Hallman, projektsamordnare överlämning vägar, paragraf 50 
Tina Hammargård-Svensson, bildningschef, paragraf 51 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, sekreterare 

 

Underskrifter Paragrafer 31-53; 56-61  

Ordförande 
  

Lars-Gunnar Nordlander (S)   

Sekreterare 
  

Johan Höglund   

Justerare 
  

Bengt-Arne "Baben" Persson (L) 
 
Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från 
Härjedalens kommun digitalt, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 287/2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

 

Justerandes sign. 

Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 31 Medborgarförslag om att ordna iläggningsplats 

för båtar i Sveg 
2021/481 

§ 32 Medborgarförslag om iläggningsplats för båtar i 
Sveg 

2021/482 

§ 33 Medborgarförslag att kommunen bjuder ut 
paviljongerna vid Sonfjällsskolan till hyra 

2021/923 

§ 34 Motion om elektroniskt röstningssystem 2019/239 
§ 35 Motion om att införa ett digitalt voteringssystem 2021/864 
§ 36 Motion om att inför kommande mandatperiod 

undersöka statliga arbetstillfällen till Härjedalen 
2021/863 

§ 37 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
ska ta fram en handlingsplan med åtgärder och 
strategier för att aktivt gynna pollinerare 

2021/745 

§ 38 Motion om att återinföra byvaktmästeriet 2021/865 
§ 39 Granskning av grundskolans måluppfyllelse 2021/979 
§ 40 Bygdemedel 2022 2022/59 
§ 41 Medfinansiering, nybyggnation på Hede 

Hembygdsgård 
2021/813 

§ 42 Taxor och avgifter på kultur och 
fritidsavdelningen 

2022/13 

§ 43 Verksamhetsplan, bildningsförvaltningen 2022 2021/904 
§ 44 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

socialförvaltningen 
2022/81 

§ 45 Utbyggnad av Funäsdalens förskola 2022/148 
§ 46 Dynamiskt inköpssystem, information  
§ 47 Gratifikation till personal för under pandemin väl 

utfört arbete 
2022/83 

§ 48 Vätgas, information  
§ 49 VA 2025, information 2017/156 
§ 50 Överlämning vägar, information  
§ 51 Bildningsförvaltningens verksamheter, 

information 
 

§ 52 Övrig fråga, klädsel i skolan  
§ 53 Ekonomisk uppföljning  
§ 54 Läkaren 5, Sveg (Ögränd) 2021/533 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

 

Justerandes sign. 

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

2021/584 

§ 56 Kommunens uppmärksammande av 
idrottsprestationer, information 

 

§ 57 Meddelanden  
§ 58 Delegationsbeslut  
§ 59 Övrig fråga, sopor  
§ 60 Skyddsrum i Härjedalen, information  
§ 61 Övrig fråga, anställningspolicy  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 31 Dnr KS 2021/481 
 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att ordna iläggningsplats för 
båtar i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen ordnar en 
iläggningsplats för båtar. Platsen som föreslås ligger från medborgarhuset 
sett till höger om båtbryggan där det redan finns redan en väg ner till vattnet. 
Där går, enligt förslagsställaren, att bredda och göra en ordentlig ramp så det 
går att ta sig ner med bil eller lastbil med trailer. Förslagsställaren anser att 
det inte finns någon riktig iläggningsplats för båtar i Sveg och att det även 
finns behov hos räddningstjänsten att kunna lägga i båt vid till exempel 
drunkningstillbud. 

Iläggningsplats för båtar ingår idag inte i samhällsutvecklingsförvaltningens 
uppdrag och därmed finns heller ingen budget för upprustning, drift eller 
underhåll. 

Platsen som förslagsställaren föreslår ligger inte på kommunens mark så en 
upprustning av den kan inte kommunen göra.  

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi.  

Förslag 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att ordna iläggningsplats 
för båtar i Sveg. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Avdelningschef kultur och fritid  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 32 Dnr KS 2021/482 
 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om iläggningsplats för båtar i Sveg 

Beslut 

 Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen anlägger en 
iläggningsplats för båtar bakom medborgarhuset bredvid båtbryggan, där 
befintlig iläggningsplats enligt förslagsställaren med enkla medel kan planas 
ut och bli bättre anpassad. Förslagsställaren ser såväl hos privata båtägare 
som hos räddningstjänsten ett behov av iläggningsplats. 

Iläggningsplats för båtar ingår idag inte i samhällsutvecklingsförvaltningens 
uppdrag och därmed finns heller ingen budget för upprustning, drift eller 
underhåll.  

Platsen som förslagsställaren föreslår ligger inte på kommunens mark så en 
upprustning av den kan inte kommunen göra.  

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi.  

Förslag 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om iläggningsplats för båtar i 
Sveg. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Avdelningschef kultur och fritid  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 33 Dnr KS 2021/923 
 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag att kommunen bjuder ut 
paviljongerna vid Sonfjällsskolan till hyra 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att kommunen hyr ut de så 
kallade paviljongerna på Sonfjällsskolan i Hede. Sonfjällsskolan ska byggas 
om med början höstterminen 2022, under tiden som ombyggnationen sker 
kommer paviljongen att användas för skoländamål. 

Frågan om de så kallade paviljongernas framtid kommer att beslutas när 
ombyggnationen av huvudbyggnaden är klar. 

Ekonomi 
Ingen effekt. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 34 Dnr KS 2019/239 
 

Justerandes sign. 

Motion om elektroniskt röstningssystem 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärende 

Pontus Nissblad (M) föreslår att kommunen anskaffar ett elektroniskt 
omröstningssystem. 

Kommunledningsförvaltningen har sedan tidigare undersökt vilka system för 
voteringar som erbjuds och funnit ett som passar bra för kommunens 
ändamål. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Karin Holmin (VH) och 
Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen lämnar samma förslag 
som kommunledningsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Perssons med fleras 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 35 Dnr KS 2021/864 
 

Justerandes sign. 

Motion om att införa ett digitalt voteringssystem 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunen anskaffar ett elektroniskt 
omröstningssystem. 

Kommunledningsförvaltningen har sedan tidigare undersökt vilka system för 
voteringar som erbjuds och funnit ett som passar bra för kommunens 
ändamål. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Karin Holmin (VH) föreslår att 
kommunstyrelsen lämnar samma förslag som kommunledningsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Perssons och 
Holmins förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 36 Dnr KS 2021/863 
 

Justerandes sign. 

Motion om att inför kommande mandatperiod 
undersöka statliga arbetstillfällen till Härjedalen 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) föreslår att inför kommande mandatperiod ska 
kommunen undersöka möjligheterna att etablera statliga arbeten i landskapet 
Härjedalen. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Förslag under sammanträdet 

Mats Ericsson (C) biträdd av ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
föreslår att kommunstyrelsen lämnar samma förslag som 
samhällsutvecklingsutskottet. 

Olle Larsson (HP) biträdd av Billy Anklew (HP), Karin Holmin (VH) och 
Bengt-Arne Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ericssons och hans 
eget förslag eller enligt Larssons med fleras förslag och fastslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Ericssons och ordförandes förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för att besluta enligt Ericssons och ordförandes förslag, nej för att besluta 
enligt Larssons med fleras förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S). 

Nej: Billy Anklew (-), Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L), 
Karin Holmin (VH). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 36, fortsättning Dnr KS 2021/863 
 

Justerandes sign. 

Ordförande fastslår att 7 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja och 4 
har röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt Ericssons och 
ordförandes förslag. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 62 Dnr KS 2021/745 
 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun ska ta 
fram en handlingsplan med åtgärder och strategier för 
aktivt gynna pollinerare 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att kommunen upprättar en 
handlingsplan med åtgärder och strategier för aktivt gynna pollinerare. 
Handlingsplanen ska ha tydligt formulerade mål och tidsramar. Formulerade 
strategier och åtgärder ska finnas kopplat till handlingsplanen, att arbeta 
utifrån. 

Förslagsställaren tar upp bra frågor för klimatet och som ligger i linje med 
agenda 2030. 
 
Så som förslaget är skrivet kan det idag inte antas i sin helhet utan att göra 
större förändringar i resursfördelning inom förvaltningen. Det finns ingen 
parkförvaltning eller parkorganisation inom kommunen. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har ett uppdrag att utföra klippning och 
sköta om delar av kommunens grönytor via arbetsmarknadsavdelningen. 
Men den innefattar varken budget för att uppfylla alla delar i 
medborgarförslaget eller tid hos personella resurser för att kunna uppföra en 
handlingsplan och planera för övriga delar i förslaget, samt följa upp att 
arbetet utförs.  
 
Det är dock viktiga frågor som tas upp och delar av förslaget kan beaktas i 
skötseln av våra grönytor.  

Ekonomi 
Ingen effekt på ekonomin förväntas.  

Förslag 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att Härjedalens kommun 
ska ta fram en handlingsplan med åtgärder och strategier för aktivt gynna 
pollinerare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 62, fortsättning Dnr KS 2021/745 
 

Justerandes sign. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

Olle Larsson (HP) biträdd av Karin Holmin (VH), Billy Anklew (-) och 
Bengt-Arne Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag 
eller enligt Larssons med fleras förslag och fastslår att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandes förslag. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Avdelningschef kultur och fritid 

13



Reservation KS 16 mars 2022 

Punkt 5 

Stödjer följande mening i medborgarförslaget: 

Vi föreslår att kommunfullmäktige i Härjedalen fattar beslut om att ta 
fram en handlingsplan med åtgärder och strategier för att aktivt gynna 
pollinerare. 

Övrigt innehåll betraktar vi som brödtext till medborgarförslaget. 

Härjedalspartiet Olle Larsson 
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Reservation KS 16 mars 2022 
Punkt 5  
Stödjer följande mening i medborgarförslaget: Vi föreslår att kommunfullmäktige i 
Härjedalen fattar beslut om att ta fram en handlingsplan med åtgärder och strategier för att 
aktivt gynna pollinerare. 

Bengt-Arne Baben Persson (L) 
Karin Holmin (Vox Humana) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 38 Dnr KS 2021/865 
 

Justerandes sign. 

Motion om att återinföra byvaktmästeriet 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september (KF § 116/2021) att vid 
årsskiftet 2021-2022 upphöra att tillhandahålla byvaktmästeritjänster. 

Det har ännu gått en relativt kort tid sedan kommunfullmäktiges beslut 
verkställdes. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

Förslag 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen om att återinföra byvaktmästeriet. 

Förslag under sammanträdet 

Billy Anklew (-) biträdd av Karin Holmin (VH) och Bengt-Arne Persson (L) 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen lämnar 
kommunstyrelsen samma förslag som kommunledningsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anklews med fleras 
förslag, eller enligt Häggkvists förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Häggkvists förslag. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för att besluta enligt Häggkvists förslag, nej för att besluta enligt Anklews 
med fleras förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S). 

Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 38, fortsättning Dnr KS 2021/865 
 

Justerandes sign. 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja och 3 
har röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt Häggkvists förslag. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar 
sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 39 Dnr KS 2021/979 
 

Justerandes sign. 

Granskning av grundskolans måluppfyllelse 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens svar på revisionens 
granskning av grundskolans måluppfyllelse. 

Ärende 

Revisorerna har, genom KPMG, låtit bedöma om huvudmannens styrning är 
tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för 
utbildningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Revisorerna 
rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 
− säkerställa att resurser avsätts och fördelas så att eleverna vid varje 
skolenhet ges likvärdiga förutsättningar att uppnå målen för utbildningen. (2 
kap. 8 b § SkolL) 
 
− tillse att alla elever i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd som de 
behöver (3 kap. 7 § 3 st. SkolL) 
 
− fortsätta utveckla analysen av den aggregerade uppföljningen av 
kunskapsresultaten och besluta om åtgärder vid behov (4 kap. 3 och 7 § 
SkolL) 
 
Bildningsförvaltningens svar på revisorernas bedömning och 
rekommendationer: 
 
Utifrån budgetramar har resursfördelningen till viss del redan i dag (2020 
och 2021) fördelats enligt 2 kap. 8 b § SkolL. De flesta skolor i Härjedalen 
är så små att den tidigare använda resursfördelningsmodellen baserat på 
elevantal inte motsvarar resurser gällande den garanterade 
undervisningstiden för eleverna 10 kap. 5 § SkolL, vilket inneburit att en ny 
fördelning baserat på garanterad undervisningstid behövt göras. Under 2021 
noterades att två av tre högstadieskolor hamnade i samma situation, vilket 
innebar att extra resurser fördelades även till dessa enheter. 
Det innebar att inför 2022, har budget till enheterna fördelats enligt ovan – 
gällande likvärdiga förutsättningar för utbildningen (2 kap. 8 b § SkolL). 
 
Den tilldelade budgetramen för bildningsförvaltningen tillåter i mindre 
omfattning att fördela budget för att tillgodose att alla elever i behov av 
särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver (3 kap. 7 § 3 st. SkolL). 
Under de senaste åren har behovet av särskilt stöd för både enskilda elever, 
och grupper, ökat. Vi kan se att ökningen påbörjas redan under 
förskoleåldern. Även antalet elever med problematisk skolfrånvaro har ökat, 
vilket också lyder under 3 kap. 7 § 3 st. SkolL, och genererar ökade 
kostnader för elever i behov av särskilt stöd, vilket det finns begränsade 
möjligheter till i nuvarande budgetram. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 39, fortsättning Dnr KS 2021/979 
 

Justerandes sign. 

 
Analys av kunskapsresultaten har under de senaste åren påbörjats och 
utvecklingsarbetet intensifierades under 2021. Analyser av aggregerade 
resultat görs från och med 2022 på varje skolenhet av rektor, och redovisas 
till huvudman i det systematiska kvalitetsarbetet under december varje år. 
Varje år finns också kvalitetsdialoger med bildningsutskottet samt rektorer 
där analyser av resultat redovisas och reflekteras över. I Samverkan för bästa 
skola, ett samarbetsprojekt med Skolverket har analysarbetet påbörjats både 
med enskilda skolor, och på huvudmannanivå. Detta har inneburit att 
resultatanalyser även sker på utskottsmöten. Åtgärdsplan med stöd från 
Mittuniversitetet påbörjas under våren 2022. 
 
Diagrammen visar bildningsförvaltningens fördelning av budget och 
skolornas kostnader gällande grundskola och fritidshem. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens svar på revisionens 
granskning av grundskolans måluppfyllelse. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
Bildningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 40 Dnr KS 2022/59 
 

Justerandes sign. 

Bygdemedel 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen prioriterar bygdemedelsansökningarna enligt bilagt 
förslag. 

Ärende 

Länsstyrelsen har uppdragit Härjedalens kommun att besluta om prioritering 
och yttrande över bygdemedelsansökningar som inkommit i 
ansökningsomgång 211031. Sammanställning över tillgängliga medel, 
förteckning över inkomna ansökningar samt prioritering redovisas i bilaga. 
Inför denna omgång finns 42 ansökningar att ta ställning till. 

Ekonomi 
Ingen påverkan, bygdemedlen beslutas och utbetalas av Länsstyrelsen 
Jämtlands Län. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen prioriterar 
bygdemedelsansökningarna enligt bilagt förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Bygdemedelshandläggare, Länsstyrelsen Jämtlands Län 
Landsbygdsutvecklare, Härjedalens kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 41 Dnr KS 2021/813 
 

Justerandes sign. 

Medfinansiering, nybyggnation på Hede Hembygdsgård 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Hede Hembygdsförenings 
projekt med 30 procent under förutsättning att projektet blir av.  
Finansiering:  
900 000 kronor ur 2021 års anslag 00903 Medfinansiering projekt. 
2 263 875 kronor ur bygdemedelsfonden 

Ärende 

Hede Hembygdsförening söker medfinansiering till en nybyggnation inne på 
hembygdsgården i Hede som ska bli en kombinerad arkivbyggnad, 
samlingslokal och väntsal.  
 
Syftet är att investera i en byggnad som är stöld-, vatten- och ljusskyddad för 
att göra det enklare att bevara gamla klenoder som kartor, brev, skrifter från 
Hede gamla socken. Målet är att göra arkivet mer tillgängligt för skolelever, 
boende i Hedebygden och besökare. Byggnaden ska också bestå av en 
samlingslokal som kan hyras ut för evenemang under hela året. Föreningen 
planerar även att i byggnaden tillhandahålla en väntsal med tillgänglighets-
anpassad toalett för bussresenärer. Huset kommer att byggas som ett så kallat 
Per-Albin fjös för att passa in i hembygdsgårdens miljö.  
 
Projektet kommer att kosta totalt 10 546 250 kronor. För att finansiera detta 
har föreningen sökt medel ur Allmänna Arvsfonden och från Boverket. För 
att få beviljat bidrag från Boverket krävs kommunal finansiering på minst 30 
procent av den totala kostnaden vilket motsvarar 3 163 875 kronor. Av dessa 
kommer 2 263 875 miljoner kronor att sökas från regleringsfonden 
(bygdemedel) och resterande summa hos Härjedalens kommun; totalt 
900 000 kronor fördelat på åren 2022, 2023 och 2024. 
 
Bygdemedel handläggs av länsstyrelsen. Godkända ansökningar lämnas över 
från länsstyrelsen till kommun för prioritering av årets ansökningar. Hede 
hembygdsförenings ansökan har godkänts av länsstyrelsen och 
kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde beslutat om prioritering. 
Kommunstyrelsens prioritering överlämnas till länsstyrelsen för slutgiltigt 
beslut som beräknas komma i april. 

Projektet bedöms kunna bidra till Hedebygdens utveckling genom att bevara 
dess kulturhistoria samtidigt som det skapar en mötesplats för dess invånare. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ställer sig positiv till medfinansiering med 
reservation för att busshållplatsens lokalisering och eventuell kommunal 
finansiering av väntsal utredes vidare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 41, fortsättning Dnr KS 2021/813 
 

Justerandes sign. 

Ekonomi 
900 000 kronor med 2021 års anslag 00903 Medfinansiering projekt. 
 
2 263 875 kronor med bygdemedel från Grundsjöfonden. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
medfinansiera Hede Hembygdsförenings projekt med 30 procent under 
förutsättning att projektet blir av.  
Finansiering:  
900 000 kronor ur 2021 års anslag 00903 Medfinansiering projekt. 
2 263 875 kronor ur bygdemedelsfonden. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins förslag och 
fastslår att svaret är ja. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Hede hembygdsförening 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 42 Dnr KS 2022/13 
 

Justerandes sign. 

Taxor och avgifter på kultur och fritidsavdelningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar taxan, med ändringen att taxa för massage stryks, 
det vill säga återinförs inte. 

Ärende 

Fritidsenheten har tagit fram ett förslag till Taxor och avgifter för kultur- och 
fritidsavdelningen. Förslaget innefattar bland annat avgifter för 
biblioteksverksamhet samt för uthyrning av Folkan i Sveg. 
 
För fritidsenheten föreslås följande ändringar:   
Svegsbadet 
Höjning av pris för kalaspris. 
Införande taxa, hyra simhall för kommunal verksamhet. 
Höjning av pris för aromabastu. 
Återinförande av taxa för massage.  
Införande taxa för tejpning. 
 
Sporthallar 
Höjning av taxa för övernattning. 
 
Skidstadion, Sveg 
Införande taxa, årskort för vuxen och pensionär. En försäsongsrabatt som 
gäller till och med den 30 november inför kommande säsong.  
 
Ishallen 
Införande av taxa för matchbokning av förening utanför kommunen. 
Införande av taxa för hyra av café.  

Ekonomi 
Beslutet genererar ingen kostnad för kommunen. Positiv effekt på ekonomin 
förväntas.  

Förslag 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar Taxor och avgifter för kultur- och 
fritidsavdelningen. 

Förslag under sammanträde 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen antar 
taxan, med ändringen att taxa för massage stryks, det vill säga återinförs inte. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 42, fortsättning Dnr KS 2022/13 
 

Justerandes sign. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef kultur och fritid  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 43 Dnr KS 2021/904 
 

Justerandes sign. 

Verksamhetsplan, bildningsförvaltningen 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022. 

Ärende 

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 2022 
för de verksamheter för vilka bildningsutskottet har beredningsansvar. 
Verksamhetsplanen utgår från kommunens vision och strategier 2020–2022. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Bildningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 44 Dnr KS 2022/81 
 

Justerandes sign. 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 socialförvaltningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelse för 
socialförvaltningens verksamhetsår 2021. 

Ärende 

Socialförvaltningen har tagit fram patientsäkerhetsberättelse gällande 
verksamhetsår 2021 samt planerade aktiviteter och mål för 2022. 

Pandemin har även under 2021 haft en verkan på möjligheten att granska 
verksamheten till fullo men det har ändå gjorts i god utsträckning. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på ekonomin. 

Förslag från beredande organ 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelse för 
socialförvaltningens verksamhetsår 2021. 

Förslag under sammanträdet 

Billy Anklew (-) biträdd av Karin Holmin (VH) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anklews och 
Holmins förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef  
Medicinsk ansvarig rehabiliterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 45 Dnr KS 2022/148 
 

Justerandes sign. 

Utbyggnad av Funäsdalens förskola 

Beslut 

Kommunstyrelsen bygger ut Funäsdalens förskola med en avdelning. 
Kostnaden för utbyggnaden, som uppskattas till cirka 6 miljoner kronor, 
belastar tidigare beslutade investeringsmedel för skolinvesteringar. 

Ärende 

Förskolan i Funäsdalen, som öppnades i februari 2017, inrymmer fyra 
avdelningar. Hösten 2018 konstaterades en ökad efterfrågan på 
förskoleplatser i Funäsdalsområdet och behovet uppskattades till cirka 80 
platser vid årsskiftet 2018/2019. Då förskolan i Funäsdalen har 
förhållandevis stora lokaler beslutade Nämnden för bildning, fritid och kultur 
i december 2018 att Funäsdalens förskola ska tillhandahålla 20 platser per 
avdelning istället för gängse 17 barn per avdelning, det vill säga 80 platser 
totalt. Inför årsskiftet 2021/2022 fanns en efterfrågan på cirka 100 
förskoleplatser i Funäsdalen. En avdelning har därför från årsskiftet inrymts i 
provisoriska lokaler i Fjällviolen. 

Ekonomi 
Kostnaden belastar konto för tidigare beslutade skolinvesteringar. Ökade 
kostnader för avskrivningar och ökade driftkostnader påverkar kommunens 
ekonomi på sikt. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bygga ut Funäsdalens förskola med en avdelning. Kostnaden för 
utbyggnaden, som uppskattas till cirka 6 miljoner kronor, belastar tidigare 
beslutade investeringsmedel för skolinvesteringar. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins förslag och 
fastslår att svaret är ja. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 46  
 

Justerandes sign. 

Dynamiskt inköpssystem, information 

Ärende 

Upphandlingschefen vid den gemensamma nämnden för upphandlings-
samverkan, Gustaf Danielsson, lämnar kommunstyrelsen en information om 
arbetet med att implementera ett dynamiskt inköpssystem, DIS. 

DIS ska användas för inköp av livsmedel och underlätta för små- och 
medelstora leverantörer att kunna sälja till kommunen. Om systemet ska 
implementeras kommer det medföra en viss kostnad i form av en DIS-
handläggare som kommunen tillsammans med länets andra kommuner 
kommer bära kostnaden för. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 47 Dnr KS 2022/83 
 

Justerandes sign. 

Gratifikation till personal för under pandemin väl utfört 
arbete 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 000 kr per anställd för att stärka 
arbetsglädje och arbetsgemenskap i arbetslagen att fritt användas på varje 
arbetsplats. Kommunens riktlinjer för representation ska följas. 

Bidraget omfattar tillsvidareanställda, månadsanställda och timanställda som 
arbetat mer än 50 timmar från och med 1 augusti 2021 och som fortfarande 
är anställda 

Ärende 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16 att ge kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ge personalen någon form 
av uppmuntran utifrån det tuffa läge flertalet av verksamheterna befunnit sig 
i under en lång tid under Covid19-pandemin. En uppmuntran i form av 
presentkort har tidigare utretts och inte bedömts möjlig att genomföra. 

Ekonomi 
Uppmuntran kommer att medföra kostnader i storleksordningen 
2 500 000 kr. Kostnaden kommer att belasta kommunstyrelsens verksamhet. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 000 kr per anställd för att stärka 
arbetsglädje och arbetsgemenskap i arbetslagen att fritt användas på varje 
arbetsplats. Kommunens riktlinjer för representation ska följas. 

Tjänstemannaförslag 

Bidraget omfattar tillsvidareanställda, månadsanställda och timanställda som 
arbetat mer än 100 timmar från och med 1 augusti 2021 och som fortfarande 
är anställda 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) 
och Jenny Hansen (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets(kommunledningsförvaltningens förslag med 
ändringen att ”100 timmar från och med 1 augusti 2021” justeras ner till ”50 
timmar från och med 1 augusti 2021”. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 47, fortsättning Dnr KS 2022/83 
 

Justerandes sign. 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) föreslår att 
kommunstyrelsen ger gratifikationen i form av presentkort om 500 kronor 
var till alla anställda. 

Olle Larsson (HP) biträdd av Billy Anklew (-) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Holmins förslag, med ändringen att kommunstyrelsen ger 
gratifikation endast till personal inom skola, vård och omsorg. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget med fleras 
förslag eller enligt Holmins och Perssons förslag och fastslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes med fleras förslag. Omröstning 
begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för att besluta enligt ordförandes med fleras förslag, nej för att besluta 
enligt Holmins och Perssons förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 

Nej: Billy Anklew (-), Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L), 
Karin Holmin (VH). 

Avstår: Christer Nordqvist (S) 

Ordförande fastslår att 6 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 4 har 
röstat nej och en har avstått att rösta. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt 
ordförandes med fleras förslag. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 48 Dnr KS 2022/216 
 

Justerandes sign. 

Vätgas 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsutvecklingsförvaltningen att aktivt 
arbeta med möjligheterna kring grön vätgas för Härjedalens kommun. 

Ärende 

Utvecklingschefen vid Inlandsbanan AB, Peter Enå, lämnar 
kommunstyrelsen en information om Inlandsbanan AB:s planer på att rusta 
upp inlandsbanan. I planerna ingår bland annat projektering för att med 
vätgas driva de tåg som trafikerar banan. 

Att skapa förutsättningar för ökad användning av vätgas och elektrobränslen 
är att skapa förutsättningar för omställning till ett fossilfritt samhälle. I det är 
dialog med olika aktörer i samhället viktigt, privata som offentliga. Intresset 
av förnybara och gröna drivmedel är stort i hela Europa och enorma resurser 
är avsatta. Detta skapar stora möjligheter för regionens kommuner (elområde 
2), således även för Härjedalens kommun. Samhällsutvecklingsförvaltningen 
har sedan en tid höjt kompetensen inom området Grön Vätgas och bedömer 
att det finns goda möjligheter för Härjedalens kommun att tillsammans med 
andra intressenter såsom Inlandsbanan, Härjeåns Kraft och privata aktörer 
vara med att påverka möjligheterna och utvecklingen i kommunen. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har tillsammans med, i första hand, 
Inlandsbanan och Härjeåns Kraft goda möjligheter att samarbeta för att 
fördjupa sig i möjligheterna som ges inom utvecklingen av och satsningarna 
på Grön Vätgas. Inlandsbanan, som skapar stora möjligheter med både drift 
& distribution av vätgas, går genom kommunen. 

Ekonomi 
Ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi, dock kommer resurser 
läggas i form av tid från befintliga tjänstemän. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
samhällsutvecklingsförvaltningen att aktivt arbeta med möjligheterna kring 
grön vätgas för Härjedalens kommun. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingens förslag och fastslår att svaret är ja. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 49 Dnr KS 2017/156 
 

Justerandes sign. 

VA 2025, information 

Ärende 

Bengt-Arne Persson (L) har med anledning av det nya budgetunderlaget för 
VA 2025 begärt att kommunstyrelsen får en information om utvecklingen i 
projektet.  

Projektledare Emma Dufbäck tillsammans med Vatten och miljöresurs i 
Berg Härjedalen AB:s VD Rickard Stenberg lämnar kommunstyrelsen en 
information om utvecklingen i projektet. Den senaste budgetberäkningen 
visar att projektet kommer kosta betydligt mer än vad som ursprungligen var 
budgeterat. Den nya budgeten bedöms vara mer genomarbetad och bättre 
återge samtliga kostnader inom projektet. 

Dufbäck informerar också om frågor och arbetsmoment som för närvarande 
är aktuella i projektet. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 50  
 

Justerandes sign. 

Överlämning vägar, information 

Ärende 

Bengt-Arne Persson (L) påpekade vid kommunledningsutskottets 
sammanträde den 2 mars att då kommunen åtagit sig att rusta upp vägar 
innan de överlämnas måste kommunen också ta hänsyn till vad besiktningen 
av dessa vägar visar. 

Projektsamordnaren för överlämning av vägar Klas Hallman tillsammans 
med flygplatschef Mathias Wiberg lämnar kommunstyrelsen en information 
om hur projektet fortskrider. Idag har 12 vägar i sin helhet lämnats över, 15 
vägar är under förrättning hos lantmäteriet och 45 vägar är under utredning 
hos kommunen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 51  
 

Justerandes sign. 

Bildningsförvaltningens verksamheter, information 

Ärende 

Bildningschef Tina Hammargård-Svensson lämnar kommunstyrelsen en 
information om frågor aktuella vid bildningsförvaltningen. 

Covid19-pandemin har ställt stora krav på verksamheterna. Det råder 
fortfarande en relativt hög smittspridning bland eleverna. De särskilda krav 
som har ställts under pandemin har också gjort att psykisk ohälsa har blivit 
ett växande problem. Det faktum att en del av undervisningen har bedrivits 
som fjärrundervisning innebär att praktiska moment i undervisningen, i 
synnerhet på gymnasiet, inte har kunnat genomföras och måste kompletteras 
i efterhand. På grund av detta samt ytterligare anledningar har förvaltningens 
budget också ansträngts. 

Verksamheterna står inför flera och stora lokalfrågor, närmast är det 
Sonfjällsskolan som ska byggas om. Samtidigt ökar antalet barn i 
verksamheterna, vilket i grunden är bra men också har inneburit bland annat 
att två nya förskoleavdelningar har öppnats. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 52  
 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, klädsel i skolan 

Ärende 

Billy Anklew (-) ställer en fråga om det är tillåtet att i skolan bära vilka 
kläder som helst, närmare bestämt kläder med politiska budskap. 
Bildningschef Tina Hammargård-Svensson svarar att skolan i princip inte 
kan reglera elevernas klädsel.  

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 53  
 

Justerandes sign. 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med februari 2022. Kommunen 
har till och med februari 2022 gjort ett positivt resultat om närmare 2,7 
miljoner kronor. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 56  
 

Justerandes sign. 

Kommunens uppmärksammande av idrottsprestationer 

Ärende 

Karin Holmin (VH) har inför dagens sammanträde ställt frågan om 
kommunen på något vis avser uppmärksamma de personer med anknytning 
till kommunen som haft idrottsliga framgångar (vid de olympiska och de 
paralympiska spelen). 

Kommunchef Gunnel Gyllander påminner om kommunens riktlinjer för 
evenemangsstöd och uppvaktningar och prestationer, i vilka slås fast att 
uppmärksammande av personer som gjort framstående idrottsprestationer 
sker på nationaldagen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 57  
 

Justerandes sign. 

Meddelanden 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Giftfri förskola i Härjedalens kommun, sammanfattning av 2018, 2019 och 
2021 års hälsoskyddstillsyn 
Dnr KS 2022/191 

Inbjudan, Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin, 
Jämställdhetsmyndigheten 

Inspektion hos Överförmyndaren i Härjedalens kommun 2021, Länsstyrelsen 
Västernorrland 
Dnr KS 2022/130 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, Förvaltningsrätten Härnösand 
Dnr KS 2021/650 

Livsmedelskontroller, Miljö- och byggnämnden 
Dnr KS 2022/51 

Protokoll § 8, 2022-02-21, GNU Delegationsbestämmelser för gemensam 
nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter, Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Protokoll § 9, 2022-02-21, GNU Årsbokslut 2021 för Gemsamma nämnden 
för upphandling, Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Protokoll Socialsamverkan, 2022-01-24 

Överklagan av kommunfullmäktiges beslut den 6 juni 2019, fråga om 
avvisning, Förvaltningsrätten Härnösand 
Dnr KS 2022/ 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 58  
 

Justerandes sign. 

Delegationsbeslut 

Ärende 

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

Dnr Ärende Beslutsfattare 

Dokument-id 
141411  

Avtalsrapporter december 2021 Flera olika 

Dokument-id 
141412 

Avtalsrapporter januari 2022 Flera olika 

Dokument-id 
141967 

Avtalsrapporter februari 2022 Flera olika 

KS 2022/62 Remissvar över betänkandet 
SOU 2021:67 Vägen mot ett 
fossiloberoende jordbruk  

Samhällsutvecklingschef 

KS 2022/140 Beslut om 
bostadsanpassningsbidrag, 
Spisvakt 0 kr 

Fastighetssamordnare 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 59  
 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, sopor 

Billy Anklew (-) ställer en fråga hur kommunens restavfall hanteras. 
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att detta säljs och därefter 
förbränns för energiutvinning. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 60  
 

Justerandes sign. 

Skyddsrum i Härjedalen, information 

Ärende 

Karin Holmin (VH) har inför sammanträdet ställt frågan om vilka skyddsrum 
som finns i kommunen och i vilket skick dessa är. Säkerhetssamordnare 
Magnus Jönsson lämnar kommunstyrelsen en information om 
skyddsrummen i kommunen. 

En sammanställning över skyddsrum i hela Sverige finns på myndighetens 
för samhällsskydd och beredskap webbplats. I kommunen finns de flesta 
skyddsrummen i Sveg och Hede. Skyddsrum får användas även för andra 
ändamål, skulle de behöva användas som just skyddsrum är det 
fastighetsägarens ansvar att ställa dem i ordning för detta. Kommunen har 
som fastighetsägare skyddsrum i arkivet på medborgarhuset samt på Norra 
och Södra skolorna, samt Sonfjällsskolan. Det är dock oklart när senast 
något av dessa skyddsrum besiktigades. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 61  
 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, anställningspolicy 

Ärende 

Billy Anklew (-) ställer en fråga vad kommunen har för rekryteringspolicy. 
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) förklarar att utförligare svar kan ges 
vid nästa sammanträde i kommunstyrelsen. 

_____ 
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