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Medborgarförslag om att öppna upp den kallställda 
lägenhetslängan i Hede för att ta emot flyktingar från 
Ukraina 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen låter öppna upp den 
kallställda lägenhetslängan i Hede för att ta emot flyktingar från Ukraina. 
Mot bakgrund av den höga vakansgraden i Hede har Härjegårdar Fastighets 
AB tidigare beslutat att kallställa och riva ett antal lägenheter i Hede. 
Upphandling är genomförd och rivning har påbörjats.  
 
Det bedöms att sedan rivningen har genomförts kommer det, baserat på 
nuvarande efterfrågan, fortfarande finnas tillgång till lägenheter att hyra i 
Hede. 

Rivningen innebär färre vakanser för Härjegårdar Fastighets AB. 

Ekonomi 
Ingen ekonomisk verkan på kommunen.    

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Revisionsrapport, uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående svar till revisorerna. 

Ärende 

Revisorerna har, genom KPMG, gjort en uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar; chefernas förutsättningar, riktade statsbidrag och 
ekonomistyrning socialförvaltningen. Revisorerna har utifrån denna 
uppföljning 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. 

Ekonomi 
 
Vad gäller stora arbetsgrupper pågår en kontinuerlig översyn av organisation 
och arbetssätt inom utskotten och förvaltningarna. Det är viktigt att i de fall 
det av praktiska skäl blir stora personalgrupper, exempelvis en skola, så 
behöver administrativa stödresurser ses över. Ytterst är dock bemanning och 
personalgruppernas storlek en resursfråga både vad gäller ekonomi och 
kompetensförsörjning. 
 
Stödfunktionerna, ekonomi, HR och IT/kansli, har kontinuerligt en dialog 
med förvaltningarna för att ha en gemensam syn på förväntningar och möjlig 
leverans. En work-shop har hållits under sommaren för att ytterligare 
konkretisera önskemål och förväntningar. 
 
Riktade statsbidrag berör de olika förvaltningarna och verksamheterna i 
väldigt olika utsträckning, från bildningsförvaltningen som har mycket 
riktade statsbidrag till samhällsutvecklingsförvaltningen som har betydligt 
mycket mindre bidrag. De olika förvaltningarna har därför utarbetat olika 
sätt hur man hanterar rekvirering och uppföljning av statsbidrag, där 
ekonomiavdelningen alltid är delaktig.  
 
Arbetet med att se över riktlinjer och rutiner för biståndsbedömningen är en 
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del i det kontinuerliga förbättrings- och kvalitetsarbetet som pågår inom 
socialförvaltningen, som följs av förvaltningsledning och socialutskott. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar 
nedanstående svar till revisorerna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Miljöpris 2022 

Beslut 

Kommunledningsutskottet tilldelar Stefan Olsson, Ägg i Byvallen AB, miljö-
priset med motiveringen ”Ägg i Byvallen driver äggproduktion med fokus på 
god djurhållning och lokal distribution genom Reko-ring, lokala restauranger 
och gårdsförsäljning, något som tidigare saknats i kommunen. Med stor omsorg 
om djuren, som vistas i naturliga miljöer, och fokus på kvalitet i ställe för 
kvantitet, är Ägg i Byvallen en viktig aktör och en inspirerande ambassadör i 
arbetet för ett hållbart Härjedalen.” 

Ärende 

Kommunen delar årligen ut ett miljöpris om 10 000 kronor, som bevis på 
kommunens tacksamhet för särskilt värdefulla insatser inom miljöområdet. 

Kommunledningsutskottet utser efter nomineringar från allmänheten en 
pristagare och priset delas sedan ut vid det för året sista sammanträdet i 
fullmäktige. Till årets pris har 7 nomineringar lämnats till kommunen. 

Ekonomi 
Prissumman är 10 000 kronor. Medel för ändamålet finns avsatta i kommunens 
budget. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Billy Anklew (-), Johan Fredholm (M) och ordförande 
Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunledningsutskottet tilldelar 
Stefan Olsson, Ägg i Byvallen AB, miljöpriset med motiveringen ”Ägg i By-
vallen driver äggproduktion med fokus på god djurhållning och lokal distri-
bution genom Reko-ring, lokala restauranger och gårdsförsäljning, något som 
tidigare saknats i kommunen. Med stor omsorg om djuren, som vistas i naturliga 
miljöer, och fokus på kvalitet i ställe för kvantitet, är Ägg i Byvallen en viktig 
aktör och en inspirerande ambassadör i arbetet för ett hållbart Härjedalen.” 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunikatörer 
Kommunkansliet 
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Lån till Vemhåns bygdegårdsförening 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen lånar Vemhåns bygdegårdsförening 236 000 kronor tills 
Boverkets stöd till föreningen betalas ut. 

Ärende 

Vemhåns bygdegårdsförening har av Boverket beviljats stöd till upprustning 
av sina lokaler. Boverket har nu meddelat föreningen att man inte kommer 
kunna betala ut stödet innan 2023. Föreningen önskar därför låna 236 000 
kronor av kommunen, för att klara likviditeten. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen lånar Vemhåns bygdegårdsförening 236 000 
kronor tills Boverkets stöd till föreningen betalas ut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt hans eget 
och Perssons förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda. 

Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01. 

Ärende 

Kommunens löneadministratörer har önskat en bortre gräns för när 
ersättningar 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 eventuella 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 eventuell 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. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
förslaget till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 
 
Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Ungdoms- och demokratidagen samt höstrocken 2022 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar maximalt 250 000 kronor ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter till Ungdoms- och demokratidagen samt 
höstrocken för kommunens ungdomar. 

Ärende 

Härjedalens kommun tillsammans med Bergs kommun planerar att 
genomföra en gemensam Ungdoms och demokratidag efter några år av 
pandemi, då endast en digital träff hållits. 
 
Fram till 2018 fanns en budget på 250 000 kronor för arrangemanget. Det 
var då uppdelat på 150 000 kronor för Höstrocken och 100 000 kronor för 
Ungdoms- och demokratidagen. Sedan 2019 har det inte funnits en särskild 
budget för arrangemanget, när det har genomförts har förvaltningen tagit av 
egna medel. 
 
Arrangemanget har nu lämnats över till bildningsförvaltningen, fortfarande 
finns ingen budget för det. Då Ungdomsdemokratidagen och höstrocken 
kommer genomföras årligen, kommer bildningsförvaltningen ha med 
kostnaden på 250 000 kronor som en önskad budgetutökning i 
budgetarbetet inför 2024. 

Ekonomi 
Finansiering: 
Kommunstyrelsens oförutsedda 00902, 250 000 kronor 
Specifikation av kostnader: 
Ungdoms och demokratidagen 100 000 kronor 
Höstrocken 150 000 kronor 

Tjänstemannaförslag 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar totalt 250 000 
kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter till Ungdoms- 
och demokratidagen samt höstrocken för kommunens ungdomar. 
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Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att 
kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
bildningsförvaltningen med ändringen att kommunstyrelsen beviljar 
maximalt 250 000 kronor. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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