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2022-04-13 

 

 

Plats och tid Konferensrum P1, medborgarhuset Sveg, 09:00-17:40  

Beslutande Ledamöter 
Lars-Gunnar Nordlander (S), 
ordförande 
Billy Anklew (-) 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C), paragrafer 87–115 
Anders Häggkvist (C) 
Olle Larsson (HP) 

 
Bengt-Arne Persson (L) 
Johan Fredholm (M) 
Per-Erik Johansson (S) 
Magnus Karlsson (S) 
Karin Holmin (VH) 

 Tjänstgörande ersättare 
Thomas Wiklund (M), paragrafer 62–86 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Thomas Wiklund (M), paragrafer 87–94 
Ted Länsberg (SD), paragrafer 62–94 

 

Övriga närvarande Jan Johansson, förslagsställare, paragrafer 62–78, dock inte vid besluten 
Carina Larsson, förslagsställare, paragrafer 63–78, dock inte vid besluten 
Mauritz Nordqvist, förslagsställare, paragrafer 63–78, dock inte vid besluten 
Elise Nilsson, planingenjör, paragraf 80, dock inte vid beslutet 
Hans Heuser, VD Härjegårdar fastighets AB, paragraf 81, dock inte vid 
beslutet 
Cecilia Norberg, VD Härjeåns kraft AB, paragraf 82, dock inte vid beslutet 
Rickard Stenberg, VD Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, 
paragraf 83, dock inte vid beslutet 
Elin Lemon, HR-chef, paragrafer 87–90 
Katarina Nyberg-Finn, styrelseordförande Inlandsbanan AB, paragraf 92 
Peter Enå, vice VD Inlandsbanan AB, paragraf 92 
Christina Westman, ekonomichef Inlandsbanan AB, paragraf 92 
Andreas Löfgren, Va-chef Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, 
paragraf 94 
Cilla Gauffin, miljö- och byggchef, paragrafer 99–100 
Eli Larsdotter-Brynhildsvold, biträdande miljö- och byggchef, paragrafer 
99–100 
Ola Regnander, ekonomichef, paragrafer 107–110 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, sekreterare 

 

Underskrifter Paragrafer 62–115  

Ordförande 
  

Lars-Gunnar Nordlander (S)   

Justerare 
  

Billy Anklew (-) 

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från  
Härjedalens kommun digitalt, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 287/2021 
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Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 62 Medborgarförslag om att arbetshandlingar och 

utredningar i ärenden bör digitaliseras och gå att 
komma åt via webben 

2021/534 

§ 63 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, 
Sveg 

2021/587 

§ 64 Medborgarförslag om återställande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

2021/589 

§ 65 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, 
Sveg 

2021/590 

§ 66 Medborgarförslag om att återinföra 
hundrastgården på Storön i Sveg 

2021/591 

§ 67 Medborgarförslag om att återinföra 
hundrastgården i Sveg 

2021/592 

§ 68 Medborgarförslag om att hundrastgård önskas 
åter vid Storön, Sveg 

2021/596 

§ 69 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, 
Sveg 

2021/597 

§ 70 Medborgarförslag om att återinföra 
hundrastgården i Sveg 

2021/623 

§ 71 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återinförs 

2021/627 

§ 72 Medborgarförslag om att återinföra 
hundrastplatser 

2021/628 

§ 73 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återställs 

2021/629 

§ 74 Medborgarförslag om att hundrastgården 
återuppbyggs 

2021/630 

§ 75 Medborgarförslag om återuppförande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

2021/631 

§ 76 Medborgarförslag om återställande av 
hundrastgården i Sveg 

2021/632 

§ 77 Medborgarförslag om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs 

2021/638 

§ 78 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
ska återställas 

2021/672 

§ 79 Medborgarförslag om att utreda möjligheten att i 
stället för att flytta biblioteket i Hede till före 
detta Handelsbanken undersöka om Apoteket 
Hjärtat kan flytta in där i stället 

2022/68 
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§ 80 Detaljplan för del av Malmagen 2:208 2022/286 
§ 81 Beslut om Härjegårdar fastighet AB:s 

verksamhet under 2021 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet, samt instruktion till 
ombud 

2022/305 

§ 82 Beslut om Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 
2021 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

2022/306 

§ 83 Beslut om Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s verksamhet under 2021 varit 
förenlig med det kommunala ändamålet, samt 
instruktion till ombud 

2022/308 

§ 84 Beslut om Härjedalens fjällmuseum AB:s 
verksamhet under 2021 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet, samt instruktion till 
ombud 

2022/203 

§ 85 Beslut om fastighetsbolaget Norkom AB:s 
verksamhet under 2021 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet, samt instruktion till 
ombud 

2022/204 

§ 86 Beslut om Inlandsbanan AB:s verksamhet under 
2021 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

2022/307 

§ 87 Bonussystem för att underlätta rekrytering inom 
vård och omsorg 

2022/298 

§ 88 Anställningspolicy  
§ 89 Granskning av finansiella placeringar 2021/980 
§ 90 Granskning av bisysslor 2022/134 
§ 91 Granskning av distansarbete 2022/135 
§ 92 Aktieägartillskott Inlandsbanan AB 2022/249 
§ 93 Patientsäkerhetsberättelse 2021, elevhälsan 2022/207 
§ 94 Exploatering Vemdalens kyrkby 83:3 2022/270 
§ 95 Tillfälligt reducerad avgift skol- och barnomsorg 2022/212 
§ 96 Regler för inackorderingstillägg 2022/143 
§ 97 Uppräkning av högsta godtagbara hyreskostnad 

2022 
2022/194 

§ 98 Ej verkställda beslut 2021 2021/368 
§ 99 Utformning av avfallslösningar till 

exploateringsavtalen i Härjedalen 
2022/269 

§ 100 Talerätt i byggärenden  
§ 101 E-arkiv 2022/248 
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§ 102 Överklagat beslut, reglerområde för skotertrafik i 
Lofsdalen 

2021/650 

§ 103 Kommunstyrelsens delegationsordning 2022/266 
§ 104 Riktlinjer för visselblåsning 2022/255 
§ 105 Samverkan med regionen, kommunförbund 2022/247 
§ 106 Val av ledamot, Stiftelsen Sigrid Strands fond för 

kvinnliga uppfinnare 
2022/295 

§ 107 Årsredovisning 2021 2022/310 
§ 108 Upptagande av lån 2022/256 
§ 109 Snöprojektet i Sveg, utbyggnad av 

snöproduktionssystem på Svegs skidstadion 
2020/1030 

§ 110 Ekonomisk uppföljning  
§ 111 Meddelanden  
§ 112 Delegationsbeslut  
§ 113 Övrig fråga, beslut om flyktingmottagande  
§ 114 Övrig fråga, kostnader i VA 2025  
§ 115 Övrig fråga, närvårdsplatserna på Svegs HC  
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Ks § 62 Dnr KS 2021/534 
 

Medborgarförslag om att arbetshandlingar och 
utredningar i ärenden bör digitaliseras och gå att 
komma åt via webben 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen digitaliserar och på 
webben publicerar arbetshandlingar och utredningar. 

Handlingar blir som huvudregel allmänna när ärendet de tillhör avslutas. 
Arbetshandlingar är inte allmänna. Allmänna handlingar lämnas på begäran 
ut, under förutsättning att en sekretessprövning inte visar några hinder mot 
utlämnande.  

En förstudie avseende eArkiv har nyligen avslutats. Om eArkiv införs kan 
allmänna offentliga handlingar på webben göras åtkomliga för allmänheten. 

Ekonomi 
Ingen verkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Förslag under sammanträdet 

Billy Anklew (-) föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Häggkvists och hans 
eget förslag eller enligt Anklews förslag och fastslår att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Häggkvists och hans eget förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
Kanslichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 63 Dnr KS 2021/587 
 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 188, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 
 
Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 
För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Omröstning begärs. Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja 
för att besluta enligt ordförandes med fleras förslag, nej för att besluta enligt 
Perssons med fleras förslag. 
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Ks § 63, fortsättning Dnr KS 2021/587 
 
Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 64 Dnr KS 2021/589 
 

Medborgarförslag om återställande av hundrastgården 
på Storön, Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 189, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård.  
 
Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 
 
För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 64, fortsättning Dnr KS 2021/589 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 65 Dnr KS 2021/590 
 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 190, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar. 

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 65, fortsättning Dnr KS 2021/590 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 66 Dnr KS 2021/591 
 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården på 
Storön i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återinför 
hundrastgården på Storön i Sveg. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 191, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 
 
Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 
 
För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 66, fortsättning Dnr KS 2021/591 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 67 Dnr KS 2021/592 
 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

Beslut 

 Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återinför 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 192, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 67, fortsättning Dnr KS 2021/592 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 68 Dnr KS 2021/596 
 

Medborgarförslag om att hundrastgård önskas åter vid 
Storön, Sveg 

Beslut 

 Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 193, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 68, fortsättning Dnr KS 2021/596 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 69 Dnr KS 2021/597 
 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

Beslut 

 Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 69, fortsättning Dnr KS 2021/597 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 70 Dnr KS 2021/623 
 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 195, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 70, fortsättning Dnr KS 2021/623 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 71 Dnr KS 2021/627 
 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återinförs 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 196, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 71, fortsättning Dnr KS 2021/627 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 72 Dnr KS 2021/628 
 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastplatser 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återinför 
hundrastplatserna. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 197, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 72, fortsättning Dnr KS 2021/628 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsen s ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 73 Dnr KS 2021/629 
 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återställs 

Beslut 

 Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 198, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 73, fortsättning Dnr KS 2021/629 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 74 Dnr KS 2021/630 
 

Medborgarförslag om att hundrastgården 
återuppbyggs 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen åter bygger upp 
hundrastgården i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 199, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 74, fortsättning Dnr KS 2021/630 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 75 Dnr KS 2021/631 
 

Medborgarförslag om återuppförande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen åter bygger upp 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 200, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 

30



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 75, fortsättning Dnr KS 2021/631 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 76 Dnr KS 2021/632 
 

Medborgarförslag om återställande av hundrastgården 
i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 201, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 76, fortsättning Dnr KS 2021/632 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 77 Dnr KS 2021/638 
 

Medborgarförslag om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen åter bygger upp 
hundrastgården i Sveg. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 202, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 
 
Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 
 
För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 77, fortsättning Dnr KS 2021/638 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 78 Dnr KS 2021/672 
 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg ska 
återställas 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården i Sveg. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 203, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 
 
Efter återremissen har följande hänt i ärendet;  
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till 17 föreningar i Sveg med 
en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls.  
Däremot kontaktades kommunen av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. 
Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 
 
För att driva en hundrastgård vill föreningen:  
1. Byta inriktning från hundrastgård till hundlekplats 
2. Att kommunen återställer staketet på samma plats. Behöver kompletteras 
med vajer och ringar. 
3. Skriva ett arrende- eller nyttjanderättsavtal för marken på samma plats där 
tidigare rastgård stod, med ingen eller låg ersättning för arrendet eller 
nyttjanderätten till kommunen. 

Ekonomi 
Kostnader tillkommer i form av transport och uppsättning av staket samt 
komplettering med vajer och ringar.  

Förslag under sammanträdet 

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

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 

36



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 78, fortsättning Dnr KS 2021/672 
 
Beslutsgång 

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

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
med fleras förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 79 Dnr KS 2022/68 
 

Medborgarförslag om att utreda möjligheten att i stället 
för att flytta biblioteket i Hede till före detta 
Handelsbanken undersöka om Apoteket Hjärtat kan 
flytta in där i stället 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

Under 2021 anslog kommunfullmäktige 60 miljoner kronor till renovering 
av Sonfjällsskolan i Hede. Skolans lokaler ska kunna nyttjas bättre och 
driftkostnaden sänkas. I samband med detta ska folkbiblioteket flytta ur 
skolans lokaler för att ge rum åt skolans verksamhet. Olika förslag på lokaler 
har utvärderats, och bäst lämpad för bibliotekets ändamål är den före detta 
Handelsbankslokalen. 

Avdelningen för kultur och fritid har kommit långt i processen med att flytta 
Hedes bibliotek. Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2021, § 277, 
att omfördela 800 000 kronor från investeringsanslagen för kommunala 
lokaler till flytt av Hede bibliotek. Nödvändiga åtgärder har påbörjats i form 
av ansökan om detaljplaneändring, översyn av eventuell lokalanpassning och 
ritningar på det nya biblioteket. Den 10 juni 2022 måste den nya lokalen vara 
klar för bibliotekets behov, nya möbler ha införskaffats och satts upp, böcker 
flyttats in och den gamla lokalen på skolan ska då vara helt tömd för att 
renoveringen ska kunna påbörjas. 

Biblioteken uppfyller en mycket viktig roll som mötesplats i samhället och 
har ett gott förtroende hos allmänheten. Om apoteket Hjärtat hade önskat 
byta lokal hade de själva kunnat kontakta fastighetsägaren för förhandling 
om lokalen. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi förväntas. 

Förslag 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om att kommun utreder 
möjligheten att i stället för att flytta biblioteket i Hede till en tom affärslokal 
i centrum undersöker om apoteket Hjärtat kan inrymmas där i stället. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 79, fortsättning Dnr KS 2022/68 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma 
förslag som samhällsutvecklingsutskottet och fastslår att svaret är ja. 

Reservation 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 80 Dnr KS 2022/286 
 

Detaljplan för del av Malmagen 2:208 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige i Härjedalen antar detaljplanen och 
granskningsutlåtande i enlighet med PBL 5 kap 27 §. 

Ärende 

Detaljplanen för Malmagen 2:208 har handlagts med utökat förfarande och 
ska därför enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) antas av 
kommunfullmäktige. Förslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1 
februari 2021 till 22 februari 2021 och för granskning under perioden 25 
november 2021 till 2 december 2021. 

Förslaget syftar till att möjliggöra nya fastigheter för bostadsändamål inom 
området. I den nordligaste delen av planområdet föreslås även ett område för 
besöksändamål. Fastigheterna är relativt stora för att skapa en känsla av 
luftighet mellan den tänkta bebyggelsen. Området har höga naturvärden 
varför områden med stor artrikedom runt vattendrag och gräsmarker har 
planlagts som natur. 

Förslag från beredande organ 

Miljö- och byggnämndens förslag: 

Kommunfullmäktige i Härjedalen antar detaljplanen och 
granskningsutlåtande i enlighet med PBL 5 kap 27 §. 

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) biträdd av Thomas Wiklund (M) föreslår att 
kommunstyrelsen lämnar fullmäktige samma förslag som miljö- och 
byggnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar fullmäktige samma förslag 
som miljö- och byggnämnden och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 81 Dnr KS 2022/305 
 

Beslut om Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 
under 2021 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet under 
2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och att 
kommunstyrelsens instruktion till ombudet ska vara att rösta för att 
bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet, under förutsättning att det i 
revisionsberättelsen rekommenderas att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Ärende 

Enligt 6 kap. 9 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen en gång per år ta 
ställning till om de kommunala bolagen under föregående år har bedrivit sin 
verksamhet i enlighet med sina respektive kommunala ändamål. Vilken 
verksamhet som har bedrivits och på vilket sätt är också en variabel viktig att 
ta hänsyn till då instruktioner ska lämnas till det ombud som vid 
bolagsstämman ska företräda kommunen. 

Härjegårdar fastighets AB:s VD, Hans Heuser, lämnar kommunstyrelsen en 
information om bolagets verksamhet under 2021. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen anser 
att Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet under 2021 har varit förenlig 
med det kommunala ändamålet och att kommunstyrelsens instruktion till 
ombudet ska vara att rösta för att bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet, 
under förutsättning att det i revisionsberättelsen rekommenderas att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ombudet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 82 Dnr KS 2022/306 
 

Beslut om Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2021 
varit förenlig med det kommunala ändamålet, samt 
instruktion till ombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2021 har 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och att kommunstyrelsens 
instruktion till ombudet ska vara att rösta för att bolagsstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 

Ärende 

Enligt 6 kap. 9 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen en gång per år ta 
ställning till om de kommunala bolagen under föregående år har bedrivit sin 
verksamhet i enlighet med sina respektive kommunala ändamål. Vilken 
verksamhet som har bedrivits och på vilket sätt är också en variabel viktig att 
ta hänsyn till då instruktioner ska lämnas till det ombud som vid 
bolagsstämman ska företräda kommunen. 

Härjeåns kraft AB:s VD, Cecilia Norberg, lämnar kommunstyrelsen en 
information om bolagets verksamhet under 2021. 

Förslag under sammanträdet 

Mats Ericsson (C) föreslår att kommunstyrelsen anser att Härjeåns kraft 
AB:s verksamhet under 2021 har varit förenlig med det kommunala 
ändamålet och att kommunstyrelsens instruktion till ombudet ska vara att 
rösta för att bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ombudet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 83 Dnr KS 2022/308 
 

Beslut om Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
AB:s verksamhet under 2021 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet, samt instruktion till ombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
verksamhet under 2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och 
att kommunstyrelsens instruktion till ombudet ska vara att rösta för att 
bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Ärende 

Enligt 6 kap. 9 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen en gång per år ta 
ställning till om de kommunala bolagen under föregående år har bedrivit sin 
verksamhet i enlighet med sina respektive kommunala ändamål. Vilken 
verksamhet som har bedrivits och på vilket sätt är också en variabel viktig att 
ta hänsyn till då instruktioner ska lämnas till det ombud som vid 
bolagsstämman ska företräda kommunen. 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s VD, Rickard Stenberg, 
lämnar kommunstyrelsen en information om bolagets verksamhet 2021. 

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) föreslår att kommunstyrelsen anser att Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet under 2021 har varit förenlig 
med det kommunala ändamålet och att kommunstyrelsens instruktion till 
ombudet ska vara att rösta för att bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ombudet 
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Ks § 84 Dnr KS 2022/203 
 

Beslut om Härjedalens fjällmuseum AB:s verksamhet 
under 2021 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att Härjedalens fjällmuseum AB:s verksamhet under 
2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och att 
kommunstyrelsens instruktion till ombudet ska vara att rösta för att 
bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Ärende 

Enligt 6 kap. 9 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen en gång per år ta 
ställning till om de kommunala bolagen under föregående år har bedrivit sin 
verksamhet i enlighet med sina respektive kommunala ändamål. Vilken 
verksamhet som har bedrivits och på vilket sätt är också en variabel viktig att 
ta hänsyn till då instruktioner ska lämnas till det ombud som vid 
bolagsstämman ska företräda kommunen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen anser 
att Härjedalens fjällmuseum AB:s verksamhet under 2021 har varit förenlig 
med det kommunala ändamålet och att kommunstyrelsens instruktion till 
ombudet ska vara att rösta för att bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ombudet 
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Ks § 85 Dnr KS 2022/204 
 

Beslut om fastighetsbolaget Norkom AB:s verksamhet 
under 2021 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att Norkom AB:s verksamhet under 2021 har varit 
förenlig med det kommunala ändamålet och att kommunstyrelsens 
instruktion till ombudet ska vara att rösta för att bolagsstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 

Ärende 

Enligt 6 kap. 9 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen en gång per år ta 
ställning till om de kommunala bolagen under föregående år har bedrivit sin 
verksamhet i enlighet med sina respektive kommunala ändamål. Vilken 
verksamhet som har bedrivits och på vilket sätt är också en variabel viktig att 
ta hänsyn till då instruktioner ska lämnas till det ombud som vid 
bolagsstämman ska företräda kommunen. 

Förslag under sammanträdet 

Magnus Karlsson (S) föreslår att kommunstyrelsen anser att Norkom AB:s 
verksamhet under 2021 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och 
att kommunstyrelsens instruktion till ombudet ska vara att rösta för att 
bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ombudet 
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Ks § 86 Dnr KS 2022/307 
 

Beslut om Inlandsbanan AB:s verksamhet under 2021 
varit förenlig med det kommunala ändamålet, samt 
instruktion till ombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till dess att revisionsberättelse för 
bolaget har upprättats och delgetts kommunen. 

Ärende 

Enligt 6 kap. 9 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen en gång per år ta 
ställning till om de kommunala bolagen under föregående år har bedrivit sin 
verksamhet i enlighet med sina respektive kommunala ändamål. Vilken 
verksamhet som har bedrivits och på vilket sätt är också en variabel viktig att 
ta hänsyn till då instruktioner ska lämnas till det ombud som vid 
bolagsstämman ska företräda kommunen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till dess att revisionsberättelse för bolaget har upprättats 
och delgetts kommunen. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 87 Dnr KS 2022/298 
 

Bonussystem för att underlätta rekrytering inom vård 
och omsorg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda en bonus för timanställda inom vården 
och omsorgen för perioden juni-juli-augusti 2022. 

Ärende 

Under våren har det pågått ett arbete inom vården och omsorgen för att 
kunna säkerställa hur kommunen ska kunna leverera vård och omsorg som 
brukaren enligt lag har rätt till och samtidigt kunna ge vården och omsorgens 
medarbetare återhämtning i form av sommarsemester. 
 
Enligt semesterlagen har medarbetare rätt till 4 veckors sammanhängande 
semester under juni-juli-augusti (huvudsemester) för återhämtning och vila. 
Vården och omsorgens insatser styrs utifrån flera lagar, främst enligt Social-
tjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Kommunen är enligt dessa 
lagar skyldig att leverera vissa tjänster till äldre och funktionshindrade. 
 
Kommunen har svårt att hitta semestervikarier till verksamheterna, en natio-
nell trend visar att flera kommuner har svårigheter att rekrytera till främst 
vården och omsorgen. Åtgärder för att lösa problemet har diskuterats, så som 
att ordinarie personal förskjuter sin semester, att införa tre semesterperioder 
för att minska behovet av timanställda och bonussystem för timanställda. 
  
För att kunna säkerställa brukarnas omsorgs- och vårdbehov samt 
medarbetarnas återhämtning föreslår kommunledningsförvaltningen ett 
bonussystem för timanställda inför sommaren 2022. Medarbetare som utför 
vikariatsarbete i totalt 300 timmar och under samtliga av månaderna: juni, 
juli och augusti får en bonus på 6 000 kronor före skatt. En rutin för 
hantering av bonus tas fram efter samverkan med fackliga företrädare. 

För att kunna uppfylla det kommunala uppdraget att ge god vård och omsorg 
för brukare i Härjedalens kommun och därtill skapa bättre förutsättningar för 
att vård- och omsorgspersonal ska få den återhämtning som krävs behöver 
arbetsgivaren kunna locka flera sökande att arbeta inom vården och 
omsorgen sommaren 2022.   

Ekonomi 
Kostanden beräknas till maximalt 100 000 kronor.  
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Ks § 87, fortsättning Dnr KS 2022/298 
 
Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att en bonus för timanställda inom vården och 
omsorgen för perioden juni-juli-augusti 2022 erbjuds. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) och Billy Anklew (-) 
föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
istället utforma bonussystemet så att: bonusen ges i form av en höjning av 
timlönen under juni, juli, augusti; samtliga tillsvidareanställda, oavsett tjänst, 
erbjuds en kontantbonus eller extra semesterdagar för varje semestervecka 
de flyttar utanför semesterperioden; deltidsanställda erbjuds att under sem-
esterperioden gå upp till heltid. Holmin yrkar vidare att kommunstyrelsen 
ger förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på vilka belopp som är lämp-
liga att höja timlönen samt dela ut i kontantbonus och vilket antal extra sem-
esterdagar som kan vara lämpligt för dem som förskjuter sin semesterperiod. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt socialförvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt 
Holmins med fleras yrkande och finner att svaret är nej. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen:  
Ja för att återremittera ärendet enligt Holmins med fleras yrkande, nej för att 
avgöra ärendet idag. 

Ja: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 
Nej: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Avstår: Olle Larsson (HP). 

Ordförande fastslår att 7 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har 
röstat nej och en har avstått. Kommunstyrelsen beslutar därmed att avgöra 
ärendet idag. 

Ordförande frågar därmed om kommunstyrelsen beslutar enligt Häggkvists 
och hans eget förslag och fastslår att svaret är ja. 
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Reservation 
Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar 
sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-chef 
Socialchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 88  
 

 

Anställningspolicy 

Ärende 

Billy Anklew (-) ställde vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars en 
fråga om kommunen har någon rekryterings- eller anställningspolicy. 
HR-chef Elin Lemon redogör för den anställningsrutin som tillämpas. 
Rutinen reglerar hur kommunen ska anställa personal. Kommunen måste 
alltid först kontrollera eventuella företräden enligt lagen om anställnings-
skydd samt så kallade konverteringar. När detta är gjort försöker man 
rekrytera personer med lämplig kompetens relativt till den kravprofil som 
har satts. Vid rekrytering av chefer deltar berörda fackförbund i processen. 

Rutinen ska under våren revideras i samverkan med fackförbunden. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 89 Dnr KS 2021/980 
 

Granskning av finansiella placeringar 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret på granskningen till revisorerna. 

Ärende 

På uppdrag av Härjedalens kommuns revisorer har KPMG granskat rutinerna 
kring kommunens finansiella placeringar. Revisorerna rekommenderar att 
kommunstyrelsen uppdaterar placeringspolicyn med hänsyn till ett etiskt och 
hållbart perspektiv samt tydliggör definitionen av överlikviditet. 
 
Härjedalens kommun har under februari månad avvecklat sin sista obligation 
som placerats i enlighet med nuvarande policy för medelsförvaltning. Någon 
likviditet för nya placeringar finns inte i dagsläget, utan all likviditet kommer 
att tas i anspråk för kommunens investeringsverksamhet och löpande drift. 
Om frågan åter blir aktuell i framtiden ska en ny policy tas fram som bland 
annat beaktar de synpunkter revisorerna framfört. 

Ekonomi 
En reviderad policy för medelsförvaltning i enlighet med revisorernas 
förslag skulle kunna minska avkastningen på placerat kapital då 
placeringsalternativen minskar. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret på granskningen till revisorerna. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Fullmäktiges presidium 
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Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 90 Dnr KS 2022/134 
 

Granskning av bisysslor 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret av granskningen till revisorerna. 

Ärende 

KPMG har på uppdrag av revisionen granskat bisysslor. Syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunen har rutiner för att fånga upp och 
bedöma anställdas bisysslor. 
 
Om bisysslan konkurrerar med huvudarbetsgivarens verksamhet kan detta 
utgöra ett allvarligt brott mot den anställdes anställningsavtal. Regler om 
bisyssla finns såväl i lagstiftning samt kollektivavtal. 
 
Hösten år 2021 reviderades Rutin för bisyssla och information gick således 
ut. Vid de årliga mål- och medarbetarsamtalen ställs en fråga till medarbet-
arna om bisyssla. Svaret dokumenteras sedan enligt verksamhetens rutin.  

Härjedalens kommun följer gällande lagstiftning och kollektivavtal. 

Ekonomi 
Ingen verkan på ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret av granskningen till revisorerna. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) och Billy Anklew (-) 
föreslår att kommunstyrelsen till revisorerna överlämnar det föreslagna 
svaret, med ändringen att under rubriken ”ärende”, tredje stycket, läggs 
följande text till: ”Kommunstyrelsen avser att säkerställa att beslutade 
rutiner efterlevs inom ramen för uppföljning av intern kontroll. Klart 
december 2022.” 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
överlämnar svaret av granskningen, i sin nuvarande form, till revisorerna. 
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Beslutsgång 

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

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

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

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

Ordförande fastslår att 7 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 4 har 
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförande Nordlanders 
förslag. 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Fullmäktiges presidium 
Kommunchef 
HR-chef 
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Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 91 Dnr KS 2022/135 
 

Granskning av distansarbete 

Beslut 

 Kommunstyrelsen överlämnar svaret av granskning till revisorerna. 

Ärende 

KPMG har på uppdrag av revisionen granskat distansarbete. Distansarbete är 
en möjlighet för anställda om arbetet så tillåter. Med distansarbete menas 
arbete som sker på plats annan än ordinarie arbetsplats, till exempel i hem-
met. Att kontinuerligt arbeta på distans är inte möjligt för alla yrkesgrupper 
och kräver alltid en skriftlig överenskommelse mellan medarbetare och 
närmsta chef. Härjedalens kommun tillhandahåller en avtalsmall för sådana 
överenskommelser samt tillhörande rutin.  
 
EU:s ramavtal definierar distansarbete som ”ett sätt att organisera och/eller 
utföra arbete med användande av informationsteknik inom ramen för ett 
anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som också kan 
utföras i arbetsgivarens lokaler regelbundet utförs utanför dessa lokaler." Att 
en medarbetare vid enstaka tillfällen arbetar hemifrån eller på annan plats än 
huvudarbetsplatsen är inte samma sak som att arbeta på distans enligt 
europeiska ramavtalets mening som Härjedalens kommun följer.  

Härjedalens kommun följer gällande lagstiftning och direktiv. 

Ekonomi 
Ingen verkan på ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret av granskning till revisorerna. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Fullmäktiges presidium 
Kommunchef 
HR-chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 92 Dnr KS 2022/249 
 

Aktieägartillskott Inlandsbanan AB 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott på 1 932 713 kronor till 
Inlandsbanan AB (556438 - 1795). Beloppet motsvarar kommunens ägarandel i 
bolaget på 6,44 % 

Ärende 

Inlandsbanan AB (IBAB) har under 2021 hamnat i en situation med likviditets-
problem, vilket beror på att Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg AB 
(ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB) har dålig likviditet. Det i sin 
tur förklaras främst av Covid19-pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt 
svag lönsamhet i bolagen. IBAB har därför blivit tvunget att hjälpa ett av 
dotterbolagen med likviditet, vilket skapat likviditetsproblem i moderbolaget. 

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från 
aktieägarna om en positiv attityd till utvecklingen av Inlandsbanan på kort och 
lång sikt. En utredningsgrupp har senare efter samråd enats om att Inlandsbanan 
ska söka stöd från ägarkommunerna i relation till varje kommuns ägarandel i 
bolaget. Totalt begär bolagets styrelse ett aktieägartillskott om 30 miljoner 
kronor. Syftet är dels att ha tillräckligt med likvida medel för att säkerställa en 
långsiktig hantering av betalningar, dels att undvika risken att behöva upprätta 
kontrollbalansräkning. Aktieägartillskottet hanteras som ett kapitaltillskott för 
att undvika likviditetsbrist i koncernen men även för att täcka dotterbolagets 
eventuella förlust 2022. I Inlandsbanan AB redovisas då aktieägartillskottet mot 
det egna kapitalet. Utbetalning av tillskottet föreslås ske i kontanta medel senast 
den 1 augusti i år. Ägarkommunernas andelar i Inlandsbanan AB redovisas i 
särskild bilaga. 

Ekonomi 
I kommunens budget har kommunstyrelsen ett anslag på 1 miljon kronor för 
oförutsedda behov. Delar av detta anslag har redan tagits i anspråk och anslaget 
är redan utan gjorda anspråkstaganden för litet för att täcka aktieägartillskottet. 
Kommunens resultat kommer därför att påverkas negativt om 
kommunfullmäktige beviljar aktieägartillskottet. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett 
aktieägartillskott på 1 932 713 kronor till Inlandsbanan AB (556438 - 1795). 
Beloppet motsvarar kommunens ägarandel i bolaget på 6,44 % 
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Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Mats Ericsson (C) föreslår att kommunstyrelsen 
lämnar fullmäktige samma förslag som kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 93 Dnr KS 2022/207 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2021, elevhälsan 

Beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska insatser i Härjedalens kommun 2021. 

Ärende 

I skollagen (SFS 2010:800) redogörs för elevhälsans huvudsakliga uppgifter. 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens 
utveckling mot utbildningens mål. För elevhälsans medicinska insatser ska 
det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Varje elev i de 
obligatoriska skolformerna ska under sin skoltid erbjudas minst tre 
hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett hälsobesök. Eleverna får 
däremellan vid behov vända sig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.  

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat 
som har uppnåtts. 

Förslag till patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska 
insatser i Härjedalens kommun 2021 har upprättats. 

Ekonomi 
Ingen verkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska insatser i Härjedalens kommun 2021. 
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Förslag under sammanträdet 

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

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Rektorer grundskolan och gymnasieskolan 
Verksamhetschef elevhälsan 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA) 

58



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 94 Dnr KS 2022/270 
 

Exploatering Vemdalens kyrkby 83:3 

Beslut 

Kommunstyrelsen följer exploateringsavtalet. 

Ärende 

För Vemdalens kyrkby 83:3 finns en detaljplan från 2012 som möjliggör 
avstyckning av 27 fastigheter för bostadsändamål. Varje fastighet får 
bebyggas med två lägenheter, utöver detta är så kallade friggebodar och 
attefallshus möjliga att bygga på varje fastighet. Avloppsanläggningen för 
Vemdalsskalet har ett tillstånd för en belastning av 5 000 personekvivalenter 
(pe). Vid den senaste mätningen av maximal genomsnittlig veckobelastning 
(gvb) under påsken 2021 visade det sig att anläggningen har en belastning av 
4 604 pe. Enligt beräkningar genomförda av Miljö och Byggavdelningen 
fanns det vid samma tidpunkt cirka 400 lägenheter kvar att bebygga på 
Vemdalsskalet enligt redan fastställda detaljplaner. Avloppsanläggningen 
har hydrauliska problem när stora flöden uppstår, bland annat under så 
kallade högveckor när det är många besökare i området. 

Enligt 9 § i det exploateringsavtal som är tecknat mellan kommunen och 
exploatören får utbyggnad av avloppet ske först när kapacitet i kommunens 
avloppsanläggning föreligger. De fastigheter som enligt detaljplanen kan 
styckas av är redan avstyckade och exploatörerna önskar att få vatten och 
avlopp utbyggt. Enligt detaljplanen får inte bygglov ges förrän vägar, vatten 
och avlopp har anlagts till respektive fastighet. 

I projektet VA2025 ingår att bygga ett nytt reningsverk i Vemdalenområdet 
samt en överföringsledning från bland annat Vemdalsskalet. Enligt 
nuvarande tidplan ska detta vara i drift slutet av 2026. 

Härjedalens kommun äger Va-anläggningarna och Länsstyrelsen har tillsyn 
över bland annat avloppsanläggningen för Vemdalsskalet. Om inte beviljat 
tillstånd följs skulle Länsstyrelsen kunna förelägga kommunen om åtgärder 
och förena dessa krav med viten. Möjligheter att eventuellt utöka kapacitet i 
befintlig avloppsanläggning skulle kunna utredas, men om så önskas måste 
kommunen hos Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB beställa en 
sådan utredning. 

Vatten och Miljöresurs önskar ett beslut från kommunen hur exploateringen 
ska hanteras med tanke på ovan nämnda exploateringsavtal samt den på 
avloppssituation som råder idag på Vemdalsskalet. 

Ekonomi 
Eventuell exploatering ska täckas av anläggningsavgifter i Va-taxan 
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Förslag från beredande organ 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att kommunstyrelsen 
följer exploateringsavtalet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Va-chef, Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Va-strateg, Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
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Tillfälligt reducerad avgift skol- och barnomsorg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillämpa en avgiftsfri månad 2022 för 
vårdnadshavare till alla barn placerade inom förskole- och 
fritidshemsverksamheten, som kompensation för begränsade öppettider, 
hörsamhet och stängda verksamheter under pandemitiden. 

Ärende 

Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag av bildningsutskottet att utreda 
huruvida avgift för förskole respektive skolbarnomsorg ska reduceras under 
pandemin, på grund av att ett flertal enheter var stängda eller hade begränsad 
verksamhet under december 2021, januari och februari 2022. 

Härjedalens kommuns nuvarande taxa för barnomsorg är beslutad av 
kommunfullmäktige. Taxan bygger på förordning (SFS 2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet. Den enskilde förbinder sig att erlägga en avgift i och med att 
man accepterar ett placeringsbeslut för sitt barn i verksamhet förskola eller 
fritidshem. 

I början av året ökade smittspridningen av Covid-19 markant och flera 
verksamheter inom förskola och fritidshem fick hög sjukfrånvaro bland 
personalen. I ett försök att undvika nedstängningar av förskolor och 
fritidshem gick rektorer ut med en vädjan till vårdnadshavare att om möjligt 
försöka korta ner barnens vistelsetider på förskola och fritidshem. Denna 
vädjan hörsammades av många vårdnadshavare och det i sin tur möjliggjorde 
att de allra flesta verksamheterna lyckades hålla öppet trots det ansträngda 
läget. På vissa enheter var ändå kommunen tvungna att stänga verksamheten 
helt, och endast ha öppet för vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten. 
Enheter kunde då ha stängt mellan en dag upp till en vecka.  

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska kommunen betala 
tillbaka avgiften till vårdnadshavare, om det inte handlar om enskilda dagar: 

”Kommunen ska betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om 
enstaka dagar. Platsinnehav anses vara ett civilrättsligt avtal och om den 
tjänst (platsen) som avtalet avser inte erbjuds kan kommunen inte ta ut avgift 
för den. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen 
utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.” 

Enheterna har varit olika hårt belastade under pandemitiden. Kommunen har 
inte vetskap om vårdnadshavarna frivilligt hjälpte till för att underlätta 
genom att hålla barn hemma, eller om man var hemma på grund av 
familjekarantän. Mot bakgrund av detta föreslår bildningsförvaltningen att 
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tillämpa en avgiftsfri månad för vårdnadshavare till alla barn placerade inom 
förskole- och fritidshemsverksamheten. Månaden föreslås till maj eller juni 
2022. 

Ekonomi 
Beslut om införandet av en avgiftsfri månad för barnomsorg och förskola 
kommer att innebära en minskad intäkt på cirka 550 000 kronor. Detta 
kommer att påverka verksamheternas förutsättningar att få en ekonomi i 
balans för verksamhetsåret 2022. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillämpa en avgiftsfri månad 2022 för 
vårdnadshavare till alla barn placerade inom förskole- och 
fritidshemsverksamheten, som kompensation för begränsade öppettider, 
hörsamhet och stängda verksamheter under pandemitiden. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M), 
Bengt-Arne Persson (L) och Karin Holmin (VH) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag, med ändringen 
att kommunstyrelsen själv fattar beslutet. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, bildningsförvaltningen 
Ekonom, bildningsförvaltningen 
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Regler för inackorderingstillägg 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige antar ”Regler för inackorderingstillägg”. 

Ärende 

Enligt 15 kap. 32 § skollagen (SFS 2010:800) ska hemkommunen lämna 
ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som 
behöver inackordering på grund av skolgång. Stödet ska avse boende, fördyrat 
uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat 
sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant ska det för 
lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet, enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-
försäkringsbalken (SFS 2010:110), för varje hel kalendermånad som eleven 
bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. 

Enligt kommunens nu gällande regler är det lägsta beloppet för inackorderings-
tillägg 1 600 kronor. Det beslutades den 21 mars 2017 av nämnden för 
bildning, fritid och kultur. 1 600 kronor är minde än 1/30 av prisbasbeloppet 
för 2022 och beloppet måste därför höjas för att kommunen ska leva upp till 
lagens krav. 

Enligt förslaget till regler för inackorderingstillägg ska beloppen för tillägget 
beräknas utifrån det för tillfället gällande prisbasbeloppet. Det föreslagna läg-
sta beloppet är 1/30 av prisbasbeloppet, vilket alltså också är det lägsta belopp 
som lagen tillåter om kommunen lämnar inackorderingstillägget som ekonom-
iskt stöd. Beloppen kommer därmed justeras när prisbasbeloppet ändras. 

Ekonomi 
Enligt förslaget kommer den förväntade kostnaden öka med cirka 23 000 
kronor för året 2022. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar ”Regler för inackorderingstillägg”. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Uppräkning av högsta godtagbara hyreskostnad 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner och beslutar om uppräkning av högsta 
godtagbara hyra för 2022 enligt förslag. 

Ärende 

Dåvarande socialnämnden beslutade 2009 att en uppräkning av högsta god-
tagbara hyreskostnad ska justeras årligen utifrån aktuell genomsnittskostnad 
avseende hyresbostäder inom Härjegårdar Fastighets AB bostadsbestånd. 
För år 2022 har Härjegårdar Fastighets AB höjt hyrorna med 1,4%.  
 
Högsta godtagbara boendekostnaden (exkl. hushållsel) vid beräkning av för-
sörjningsstöd från och med 2022-04-01 till och med 2023-03-31 är följande: 
 
1–2 vuxna   5 752 kronor/månad 
1–2 vuxna + 1 barn  6 945 kronor/månad 
1–2 vuxna + 2 barn  7 488 kronor/månad 
1–2 vuxna + 3 barn eller fler 8 031 kronor/månad 

Ekonomi 
Beslutet innebär en viss ökning i utgifter för ekonomiskt bistånd. Utökning 
bedöms kunna täckas inom beslutad budget.  

Förslag från beredande organ 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner och beslutar om uppräkning av högsta 
godtagbara hyra för 2022 enligt förslag. 

Förslag under sammanträdet 

Billy Anklew (-) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
socialutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Enhetschef IFO/Bistånd 
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Ej verkställda beslut 2021 

Beslut 

 Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärende 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och lag  
om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartalsvis till fullmäktige 
lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande beslut enligt 
dessa lagar 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 har verkställts, samt 
hur lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. 
Statistiken ska enligt Socialstyrelsen vara uppdelad på kön. Rapport för 
kvartal fyra 2021 presenteras för kommunstyrelsen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Utformning av avfallslösningar till exploateringsavtalen 
i Härjedalen 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar bilagor om utformning av avfallslösningar till 
exploateringsavtalen i Härjedalen. 

Ärende 

Exploateringsavtal är ett avtal om hur en detaljplan ska genomföras. 
Kommunens ambition är att exploatören ska ordna och bekosta 
avfallsslösningar i de områden som ska exploateras, detta formuleras i 
exploateringsavtalen. 

För att styra mot lösningar som harmoniserar med styrdokument och 
renhållningsordning behöver exploatören få mer detaljerad information om 
hur lösningar i Härjedalen ska se ut. Avfallsstaben vid Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB har därför tagit fram förslag (i form av 
bilagor till exploateringsavtal) till två olika lösningar där planen är att 
avfallsstaben är med i utformandet av exploateringsavtalet och då avgör 
vilken lösning som passar i aktuellt område och därmed vilken bilaga som 
ska följa avtalet. 

Ekonomi 
I de fall exploatören inte löser avfallsfrågan kan istället kommunen behöva 
hantera den, vilket kan medföra kostnader för markavtal, nedskräpning, 
investering i behållare, fördyrade hanteringskostnader av avfallet med mera. 

Förslag från beredande organ 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag: 

Kommunstyrelsen antar bilagor om utformning av avfallslösningar till 
exploateringsavtalen i Härjedalen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljösamordnare, Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Mark-och exploateringsingenjör 

66



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 100  
 

 

Talerätt i byggärenden 

Ärende 

Olle Larsson (HP) ställde vid kommunledningsutskottets sammanträde den 
30 mars en fråga om vilka som ges möjlighet att i byggärenden yttra sig, och 
vem som har beslutat att dessa möjligheter ska ges. 

Miljö- och byggchef Cilla Gauffin tillsammans med biträdande chefen 
Eli Larsdotter-Brynhildsvold informerar kommunstyrelsen vilka 
bestämmelser som styr processen. Grannar och andra berörda ska enligt 
plan- och bygglagen höras. Kommunen måste förhålla sig till den 
offentligrättsliga regleringen, även om det finns civilrättsliga omständigheter 
som står i konflikt med denna. Samebyar kan ofta, oberoende av om 
sedvanerätt till renskötsel föreligger eller inte, anses vara berörda på ett 
sådant sätt att de enligt miljö- och bygglagen ska ges tillfälle att yttra sig. 
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E-arkiv 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att införa ett eArkiv och den löpande 
driftkostnaden beaktas i budgetarbetet för 2023. 

Ärende 

Kommunen har under 2021 tillsammans med Åre kommun genomfört en för-
studie av eArkiv. För att kunna på ett korrekt sätt hantera digitala original-
handlingar måste ett eArkiv finnas. Handlingar som upprättas eller inkommer 
digitalt ska således arkiveras digitalt. I ett eArkiv kan allmänheten, företagare 
och kommunens tjänstepersoner själva ta del av vissa handlingar. Hantering-
en och utlämnandet av allmänna handlingar tar idag mycket tid i anspråk och 
förenklas med hjälp av ett eArkiv. Dessutom förkortas handläggningstiden. 
 
Förstudien har resulterat i ett förslag att skapa en gemensam organisation för 
drift och systemintegration, i vilken fem kommuner kommer att delta, under 
ledning av Åre kommun. Nästa steg blir att upphandla ett system för digital 
arkivering, ett så kallat eArkiv, vilket kommer att ske under 2022. Själva 
införandet av ett eArkiv görs under 2023. 

Ekonomi 
Kostnader för upphandling som sker under 2022 tas från befintlig budget. 
Ingen kostnad för inköp av system finns i och med att det är en funktion som 
upphandlas. Kostnaden för funktionen beräknas till 10–15 000 kronor per 
månad. Kostnad för drift och systemintegration av ett infört eArkiv tas år-
ligen från budget med start 2023 och har beräknats till 600 000 kronor per år. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att införa ett eArkiv och den löpande 
driftkostnaden beaktas i budgetarbetet för 2023. 
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Förslag under sammanträdet 

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

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kanslichef 
Ekonomichef 
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Överklagat beslut, reglerområde för skotertrafik i 
Lofsdalen 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande till förvaltningsrätten. 

Ärende 

Kommunfullmäktiges beslut § 10 från sammanträdet den 28 februari 2022 
har överklagats. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
yttrande till förvaltningsrätten. 

Ekonomi 
Överklagan har på kort sikt ingen verkan på kommunens ekonomi. Skulle 
förvaltningsrätten avslå överklagan tillkommer inte heller någon särskild 
verkan på kommunens ekonomi. Skulle förvaltningsrätten bifalla överklagan 
blir det ekonomiska verkningarna på kommunens ekonomi mer 
svåröverskådliga. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande till förvaltningsrätten. 

Beslutsgång 

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

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningsrätten Härnösand 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning. 

Ärende 

Genom ändringar i förvaltningsorganisationen har ansvaret att handlägga 
skolskjutsfrågor flyttats från bildningsförvaltningen till samhällsutvecklings-
förvaltningen. Bildningsutskottet föreslår att också beslutanderätten i dessa 
ärenden flyttas till handläggare vid samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Socialförvaltningen föreslår att det läggs till en delegation att besluta om 
bistånd till flyktingar. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår höjningar av beloppsgränserna för 
beslut om bostadsanpassningsbidrag. 

För att upprätthålla effektivitet i den kommunala förvaltningen, är det viktigt 
att det vid delegation av beslutanderätten är de personer som bäst känner 
ärendena som också har beslutanderätten. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till ny delegationsordning. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Enhetschef IFO/Bistånd 
Bildningschef 
Kommunchef 
Fastighetssamordnare 
Trafiksamordnare 
Kommunkansliet 
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Riktlinjer för visselblåsning 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för visselblåsning. Riktlinjerna träder i 
kraft den 17 juli 2022. 

Ärende 

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 
2021:890), den så kallade visselblåsarlagen, innebär att arbetsgivare med fler 
än 50 anställda från och med den 17 juli 2022 har en skyldighet att inrätta 
interna och externa rapporteringskanaler och förfaranden. Syftet med den 
nya lagstiftningen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt att 
förstärka skyddet för visselblåsaren. Den nya lagstiftningen innebär också 
förändringar i offentlighets- och sekretesslagen och säkrar anonymiteten för 
den som använder sig av visselblåsarfunktionen. 
 
Lagstiftningen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av 
information om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att 
missförhållandena kommer fram. Meddelarfriheten gäller som tidigare.  
 
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsgivare uppfyller sina 
skyldigheter. 
 
Information om förfarande för hur man rapporterar via interna och externa 
rapporteringskanaler ska finnas tydligt och lättillgängligt, exempelvis via 
Insida och webb. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen känd verkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för visselblåsning. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag, med tillägget att 
riktlinjerna träder i kraft den 17 juli 2022. 
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Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
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Samverkan med regionen, kommunförbund 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige 
 - godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- beslutar att Härjedalens kommun går med som medlem i 
Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- godkänner stadgar för Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- tillstyrker Primärkommunala samverkansrådet som interimistiskstyrelse till 
dess att ordinarie förbundsmöte hålls.  
- beslutar att Härjedalens kommuns andel av återbetalning av överskott från 
överenskommelsen med Regionen, används för kostnader för bildandet av 
kommunförbundet Jämtland Härjedalen.  

Ärende 

Länets kommuner har ingått i en överenskommelse om regional samverkan 
med Region Jämtland Härjedalen. I december 2020 beslutade Regionens 
samverkansråd att förlänga avtal om samverkan mellan Region Jämtland 
Härjedalen och regionens kommuner till och med den 31 december 2022. 
Avtalet sades upp den 31 december 2021 och upphör därmed att gälla den 31 
december 2022.  
 
En utredning gällande eventuellt bildande av en ideell förening (i detta 
sammanhang kallat kommunförbund) och kommunalförbund har gjorts och 
Primärkommunala samverkansrådet beslutade vid sammanträde i februari 
2022, att Kommunförbundet Jämtland Härjedalen ska bildas. Som 
interimistisk styrelse utsågs Primärkommunala samverkansrådet, detta i 
avvaktan på att ordinarie förbundsmöte kan hållas. Föreningen ska bildas un-
der 2022 medan verksamheten i föreningen ska vara i full gång den 1 januari 
2023. Alla kommuner i länet som avser vara medlemmar i kommun-
förbundet måste senast den 31 maj 2022 i sina respektive 
kommunfullmäktige fatta beslut om medlemskap. Första ordinarie 
förbundsmöte ska genomföras i december 2022. 
 
Enligt lag och förordning ska regionen i sitt arbete med regional utveckling 
samverka med länets kommuner. I och med regionbildningen 2015 har 
kommunerna alltmer tappat kopplingen till dessa frågor. Tidigare satt 
kommunstyrelsernas ordförande i det dåvarande regionförbundets styrelse 
och hade en annan insyn. Primärkommunala samverkansrådet har sett behov 
av mer struktur för hur samverkan ska ske samt även sett behov av att 
dialogen mellan regional och lokal nivå stärks eftersom det lokala 
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perspektivet skiljer sig från det regionala perspektivet. En tydlighet i detta 
måste skapas och bildande av ett Kommunförbund är ett led i detta. 

Ekonomi 
Kostnaden för kommunförbundet ska vara densamma som för den 
kommunala överenskommelsen med regionen. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige 
 - godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- beslutar att Härjedalens kommun går med som medlem i 
Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- godkänner stadgar för Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- tillstyrker Primärkommunala samverkansrådet som interimistiskstyrelse till 
dess att ordinarie förbundsmöte hålls.  
- beslutar att Härjedalens kommuns andel av återbetalning av överskott från 
överenskommelsen med Regionen, används för kostnader för bildandet av 
kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen lämnar fullmäktige samma 
förslag som kommunledningsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar fullmäktige samma förslag 
som kommunledningsutskottet och finner att svaret är ja. 

_____ 
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Val av ledamot, Stiftelsen Sigrid Strands fond för 
kvinnliga uppfinnare 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunstyrelsen väljer Malin Helen Elmerstig, utvecklingsavdelningen 
som ny ledamot och ordförande i Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga 
uppfinnare. 

Ärende 

Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare ska främja länets 
näringsliv genom att stödja kvinnliga uppfinnare samt kvinnor med 
innovativa affärsidéer, bosatta i nuvarande Jämtlands län. Stiftelsens stadgar 
föreskriver att en ledamot, tillika ordförande, utses av Härjedalens Kommun. 
 
Malin Nyqvist Ljungberg har sedan 2017 varit kommunens representant i 
stiftelsens styrelse. Hon önskar nu avsluta sitt uppdrag i samband med att 
hon avslutar sin anställning vid Härjedalens kommun. 
Utvecklingsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att välja Malin Helen 
Elmerstig som ny ledamot och ordförande. 

Dialog har skett med stiftelsens styrelse, inblandade på 
utvecklingsavdelningen och kommunstyrelsens ordförande samt vice 
ordförande. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på Härjedalens kommuns ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen väljer Malin 
Helen Elmerstig, utvecklingsavdelningen som ny ledamot och ordförande i 
Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare.  

Förslag under sammanträdet 

Olle Larsson (HP) biträdd av Billy Anklew (-) föreslår att kommunstyrelsen 
inte väljer någon ledamot i Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga 
uppfinnare. 

Per-Erik Johansson (S) biträdd av ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Johanssons och hans 
eget förslag eller enligt Larssons och Anklews förslag och fastslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Johanssons och ordförande Nordlanders 
förslag. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för Johanssons och ordförande Nordlanders förslag, nej för Larssons och 
Anklews förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Bengt-
Arne "Baben" Persson (L), Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S) Karin Holmin (VH). 

Nej: Billy Anklew (-), Olle Larsson (HP). 

Ordförande fastslår att 9 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja. 
Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt Johanssons och ordförande 
Nordlanders förslag. 

Reservation 

Billy Anklew (-) och Olle Larsson (HP) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare 
Utvecklingsstrateg, utvecklingsavdelningen 
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Årsredovisning 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen upprättar årsredovisningen och överlämnar den till 
revisorerna och kommunfullmäktige. 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander presenterar förslaget till årsredovisning 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen upprättar årsredovisningen och 
överlämnar den till revisorerna och kommunfullmäktige och finner att svaret 
är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Fullmäktige 
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Upptagande av lån 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under åren 2022–2024 
nyupplåna 300 miljoner kronor.  

Ärende 

Härjedalens kommun har under en följd av år haft en hög investeringstakt 
inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Behov av utökad kapacitet 
och skärpta myndighetskrav har inneburit att kommunen i dialog med 
tillsynsmyndigheten intensifierat arbetet. Kommunens nuvarande renings-
teknik med fällningsdammar byts delvis ut till konventionell rening vilket 
kräver omfattande investeringar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 53, att ge 
kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 200 miljoner kronor under åren 2019–
2021. Låneutrymmet har ej utnyttjats varför ett nytt beslut måste fattas.  

Investeringarna krävs för att möta ökat krav på kapacitet samt ökade 
miljökrav. 

Ekonomi 
Kapitalkostnaderna finansieras genom vatten och avloppstaxan.  

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under åren 2022–2024 
nyupplåna 300 miljoner kronor. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen lämnar fullmäktige samma 
förslag som kommunledningsutskottet. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Snöprojektet i Sveg, utbyggnad av 
snöproduktionssystem på Svegs skidstadion 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige anslår 700 000 kronor i investeringsmedel 2022 för 
inköp av 17 manuella lansar till skidstadion i Sveg. 

Ärende 

Ett fungerande konstsnösystem i Sveg är en förutsättning för att kunna fort-
sätta driva NIU-utbildningarna vid Härjedalens gymnasium. Det medför be-
tydande extra kostnader för Härjedalens gymnasium att köra NIU-eleverna 
till alternativa utövningsarenor, vilket är vad som sker när snötillgången inte 
kan säkras. Arbetsmiljömässigt är inte arbetssättet att föredra för vare sig 
elever eller personal, därtill ökar arbetstiden för personalen. 
 
Snöprojektet i Sveg är ett samarbete mellan Svegs idrottsklubb, Härjedalens 
gymnasium, kultur- och fritidsavdelningen och utvecklingsavdelningen.  
 
Inom snöprojektet har medel sökts bland annat genom bygdemedel och hos 
Allmänna arvsfonden för investering av fasta manuella snölansar på 
skidstadion. Investeringen i konstsnösystemet beräknas totalt kosta cirka 
6 000 000 kronor inklusive moms. 

Investeringen behövs för att säkerställa ett fungerande konstsnösystem för 
fortsatt drift av NIU-utbildningarna vid Härjedalens gymnasium. 

Ekonomi 
700 000 kr belastar investeringsbudgeten för 2022. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige anslår 700 000 kronor i investeringsmedel 2022 för 
inköp av 17 manuella lansar till skidstadion i Sveg under förutsättning att 
medel till projektet beviljas av Arvsfonden. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) och Billy Anklew (-) 
föreslår att kommunstyrelsen lämnar fullmäktige samma förslag som 
kommunledningsutskottet, med ändringen att kravet på beviljade 
projektmedel stryks, eftersom dessa medel redan har beviljats. 
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Beslutsgång 

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

_____ 
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Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en uppföljning av 
kommunens ekonomiska ställning till och med mars 2022. Kommunen hade 
vid utgången av mars månad gjort 574 000 kronor bättre resultat än vad som 
budgeterats för samma period. 

_____ 
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Meddelanden 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Beslut § 2 ,Årsredovisning 2021, Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan 

Beslut § 4 ,Budget 2023, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Beslut om tillstånd för att sätta upp valaffischer, Länsstyrelsen 

Demokratidagen 2022, Sveriges kommuner och regioner 

Hälsoskyddstillsyner, miljö- och byggnämnden, dnr KS 2022/43 

Livsmedelskontroll - Gruppboendet Blåvingen, miljö- och byggnämnden, 
Dnr KS 2022/51 

Protokoll 2022-02-14, Folkhälos Z 

Protokoll Samverkansmöte Bildning 2022-02-17 

Protokoll, § 8-11, 2022-03-11 Räddningstjänsten Jämtland samt förslag på 
medlemsbidrag 

Protokoll, Gemensam nämnd för samverkan, 2022-03-21 

Protokoll, Hrpf 3 mars 

Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet 2022-02-07, 2022-02-25, 
2022-03-14, 2022-03-21 

Skrivelse beträffande den aktuella situationen i Ukraina, Compass Group AB 

_____ 
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Delegationsbeslut 

Ärende 

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

Dnr Ärende Beslutsfattare 

Dokumentid 
142974 

Anställningar mars 2022 Flera olika 

KS 2021/190 Yttrande i mål nr 3730-21 Kommunchef 

_____ 
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Övrig fråga, beslut om flyktingmottagande 

Ärende 

Olle Larsson (HP) ställer frågan i vilken instans beslut om 
flyktingmottagande i kommunen ska tas. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att för närvarande är det inte 
aktuellt, eftersom Migrationsverket för närvarande inte anvisar några 
flyktingar till Norrlands inland. Skulle det bli aktuellt kommer Länsstyrelsen 
anvisa ett antal flyktingar som kommunen ska ta emot. Om kommunen be-
slutar att inrätta någon särskild verksamhet med anledning av flykting-
mottagande kommer det beslutet att fattas på lägst kommunstyrelsenivå. 

_____ 

85



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-13 

Ks § 114  
 

Övrig fråga, kostnader i VA 2025 

Ärende 

Billy Anklew (-) frågar Anders Häggkvist (C) hur det kommer sig att man 
inte kunnat förutse kostnadsökningarna i VA 2025. Häggkvist svarar att 
projektet nu har pågått under en längre tid och under den tiden har kostnader 
uppstått på grund av till exempel nya prioriteringar i projektet. 

_____ 
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Övrig fråga, närvårdsplatser på Sveg hälsocentral 

Ärende 

Karin Holmin (VH) ställer frågan om kommunen har nått någon uppgörelse 
med regionen om närvårdsplatser på Svegs hälsocentral. Anders Häggkvist 
(C) svarar att ingen överenskommelse har nåtts, men arbete pågår för att nå 
en sådan. 

_____ 
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