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Justerandes sign.

Föregående mötes protokoll 

ÄRENDE 

Rådet går igenom protokollet från sammanträdet den 31 maj. 
Fastighetsamordnaren låter via rådets sekreterare meddela att 
konsumparkeringen i Funäsdalen har felanmälts till Härjegårdar fastighets 
AB. Från rådet framhålls att det är riktigt, såtillvida att det största hålet på 
parkeringen har fyllts igen men flera mindre likafullt besvärande hål återstår. 
Fastighetssamordnaren kommer att meddelas detta.
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Justerandes sign.

"Farmor på fyllan" - ökad alkoholkonsumtion bland 
äldre kvinnor, information 

ÄRENDE 

Thomas Andersson från Region Jämtland-Härjedalens folkhälsoenhet lämnar 
rådet en information om projektet ”Farmor på fyllan”.  

Syftet med projektet är att få ner alkoholkonsumtionen i synnerhet bland 
äldre kvinnor. Regionen har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med 
problematiken kring alkoholkonsumtion bland äldre. Konkreta insatser i 
form av bland annat folkbildning kommer att påbörjas tidigt under 2022.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Hrpf 
2021-08-26 

Hrpf § 26  

Justerandes sign.

Aktuellt från kommunstyrelsen 

ÄRENDE 

Rådets ordförande Anders Häggkvist lämnar rådet en information om några 
ärenden som för närvarande ligger på kommunstyrelsens bord. 

Frågan om att avveckla byvaktmästeriet återremitterades av kommunfull-
mäktige vid sammanträdet den 21 juni, och ska tas upp där igen den 27 sep-
tember. De bland kommunens personal, som är en viktig resurs, vilka hittills 
har utfört tjänsterna kommer få andra arbetsuppgifter. 

Förra veckan fanns i Tidningen Härjedalen en artikel om ”misär på 
äldreboende”. Ordförande förklarar att det rörde sig inte om ett äldreboende, 
utan en ”vanlig” lägenhet. Kommunens möjligheter till ingrepp i enskildas liv 
är begränsade. Kommunen har i denna veckas utgåva av Tidningen Härjedalen 
bemött kritiken. 

Kommunen kommer nästa år av Bräcke kommun att köpa handläggartjänster 
vid överförmyndaren. Anledningen är att en större organisation har visat sig 
mer tålig mot yttre störningar. 

Den planerade flytten av Arbetsmarknadsavdelningens verksamheter till 
senioren beräknas vara klar senast i oktober. I stort sett samtliga lägenheter vid 
Senioren är idag uthyrda. 

Härjegårdar fastighets AB (HFAB) överväger att i Hede tillsammans med sta-
tens bostadsomvandling göra om två fastigheter till seniorboenden. HFAB har 
i undersökt intresset för sådana boenden och kan konstatera att intresse finns. 

Från rådet påpekas att vissa av HFAB:s fastigheter i Funäsdalen (på Solvägen) 
är i dåligt skick. Felanmälan har gjorts till HFAB, men bedöms inte hjälpa. 
Likaså är vägen i området dålig och det är svårt för personer med rollator (och 
även för andra) att ta sig fram där. Ordförande lovar att ta med frågorna till 
HFAB, men påminner också om att all felanmälan ska avseende HFAB:s 
fastigheter egentligen ska göras till bolaget. 

Kommunen har flera fastigheter som man önskar sälja. Detta beror på att 
kommunens befolkning minskar, vilket också minskar kommunens behov av 
fastigheter samt de ekonomiska möjligheterna att underhålla de fastigheter 
kommunen behöver för sin kärnverksamhet. 

Covid19-pandemin driver fortfarande på kommunens kostnader. Kommunen 
får statsbidrag som till viss del täcker en del av dessa kostnader, men inte alla. 
Detta kan på sikt vara ett problem, eftersom kommunen för att få lån till 
framtida investeringar måste uppvisa positiva resultat.
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Justerandes sign.

Aktuellt från omsorgen, information 

ÄRENDE 

Omsorgschef Anneli Stenberg lämnar rådet en information om aktuella 
frågor vid omsorgen 

Socialförvaltningen gjorde ett litet plusresultat vid utgången av juli. Till viss 
del kan det förklaras av att kommunen har fått statliga medel för att hantera 
Covid19-pandemin, men även utan dessa pengar hade förvaltningen troligen 
klarat av att göra ett nollresultat. Förvaltningen förväntar sig dock ett 
underskott de efterföljande månaderna, eftersom ett ansträngt personalläge 
under sommarmånaderna innebär extra kostnader för semestervikarier och 
övertidsersättning. 

Insatser inom äldreomsorgslyftet inleds den 6 september. Totalt ska cirka 20 
personer samtidigt som de arbetar utbildas till undersköterskor. Studierna ska 
bedrivas på 60 % av heltid och arbetet på 40 %. Deltagarna beräknas vara 
färdigutbildade 2023. 

Rådet påpekar att det har varit vissa problem med bokningen av tvättstugan 
på Senioren, såtillvida att bokningar inte respekteras. Stenberg lovar att lyfta 
detta med Seniorens enhetschef. 

Kommunen har undersökt omsorgens kostnad per brukare. Kostnaden räknas 
fram på ett sådant sätt att det är möjligt att jämföra sig med andra kommuner 
med liknande förutsättningar. Relativt till jämförbara kommuner är 
Härjedalens kommuns kostnad för omsorg hög. Detta beror sannolikt till viss 
del på att kommunens äldreboenden är omoderna, vilket i förlängningen 
medför större behov av personal.
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Justerandes sign.

Sammanträdesplan 2022 

BESLUT 

Rådets sammanträdesdagar 2022 är 3 mars, 31 maj, 6 oktober och 1 
december. 

ÄRENDE 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett preliminärt förslag till en 
sammanträdesplan för 2022. Vad gäller rådets sammanträdesdagar, föreslås 
dessa läggas i nära anslutning till kommunstyrelsesammanträden. 

Rådet uppmärksammar behovet av ett sammanträde efter nominerings-
perioden för tillgänglighetspriset, men före det fullmäktigesammanträde då 
priset ska delas ut. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rådet fastställer sina 
sammanträdesdagar under 2022 enligt kommunledningsförvaltningens 
förslag, med ändringen att sammanträdet den 1 september flyttas till den 6 
oktober. Rådets sammanträdesdagar 2022 blir då 3 mars, 31 maj, 6 oktober 
och 1 december. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare
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Justerandes sign.

Övrig fråga, behov av serveringstillstånd vid 
gemensamma middagar och liknande 

ÄRENDE 

Från rådet kommer frågan om serveringstillstånd krävs om man till exempel 
vid Senioren vill ordna gemensamma middagar vid vilka det serveras 
alkoholhaltiga drycker.  

Enligt alkohollagen krävs inget serveringstillstånd om serveringen 
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden 
för inköp av dryckerna, och 
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- 
eller lättdrycker. 

Kommunens alkoholhandläggare ska bjudas in till ett framtida sammanträde 
i rådet.
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Justerandes sign.

Prispengar för tillgänglighetspriset 

ÄRENDE 

Frågan väcks om inte även tillgänglighetspriset borde vara förenad med en 
summa prispengar. Tillgänglighet är en viktig samhällsförbättring och den 
vikten borde också återspeglas av priset. 
 
Ordförande Anders Häggkvist lovar att väcka frågan hos kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare
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