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Ärendelista 
 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 10 Föregående mötes protokoll  
§ 11 Tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder, 

information 
 

§ 12 Kommunstyrelsen, information  
§ 13 Härjegårdar fastighets AB, information  
§ 14 IDAMIC, information  
§ 15 Ny äldreplan, information  
§ 16 Mat- och köksfrågor, information  
§ 17 Socialförvaltningen, information  
§ 18 Krisberedskap och skyddsrum, information  
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Föregående mötes protokoll 

Ärende 

Rådet går igenom och lägger till handlingarna protokollet från sammanträdet 
den 3 mars. 

_____ 
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Tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder, information 

Ärende 

Kommunens fastighetssamordnare Ann-Kristin Olofsson lämnar rådet en 
genomgång av aktuella frågor inom området tillgänglighet och enkelt 
avhjälpta hinder. 

I Funäsdalen måste skolan och förskolan byggas om och byggas ut. 
Kommunen projekterar också i samma ort för ett nytt äldreboende. 

I Hede ska Sonfjällsskolan renoveras och byggas om. 

_____ 
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Kommunstyrelsen, information 

Ärende 

Innevarande år är ett valår; utfallet i riksdagsvalet kommer delvis vara 
avgörande för utvecklingen i kommunen. 

Kommunstyrelsen bereder för närvarande nästa års budget, men på grund av 
omvärldsläget väntar man till efter sommaren med att fastställa sitt förslag. 
Mycket talar för att både livs- och drivmedel kommer bli dyrare, vilket i så 
fall naturligtvis kommer påverka kommunens ekonomi. 

Kommunens befolkningsminskning tycks ha planat ut, men det är 
fortfarande viktigt att arbeta för att fler personer flyttar till kommunen. 

I mitten av juni kommer den nationella transportplanen att presenteras. Av 
de signaler som hittills har kunnat snappas upp kan man ana att inga större 
satsningar kommer att förläggas i kommunen eller ens länet.  

_____ 
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Härjegårdar fastighets AB, information 

Ärende 

Härjegårdar fastighets AB:s VD Hans Heuser lämnar rådet en information 
om aktuella frågor vid Härjegårdar fastighets AB. 

Bolaget håller tillsammans med Statens bostadsomvandling på att projektera 
för seniorboenden i Hede. För tillfället arbetar man med att ta fram ett 
förfrågningsunderlag för upphandlingen. Vilka anbud man får in kommer att 
vara avgörande för om projektet, förutsatt att hyrorna ska hållas på en 
relativt låg nivå, kommer vara ekonomiskt genomförbart. Om den fortsatta 
projekteringen går som planerat kan bostäderna vara klara för inflyttning 
under hösten 2023. 

Heuser har fått bolagsstyrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna för 
nybyggnation av hyreslägenheter i Funäsdalen. 

Det oroliga omvärldsläget kan komma att påverka bolaget såtillvida att om 
räntorna höjs kommer det innebära märkbara kostnadsökningar för det 
jämförelsevis högt belånade bolaget. Detta kommer i sin tur påverka vilka 
projekt bolaget har möjligheter att ta sig an. 

_____ 
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IDAMIC, information 

Ärende 

Arbetsledaren Hans Östling lämnar rådet en information om IDAMIC:s 
verksamheter. För närvarande är det cirka 30 personer som i någon form 
arbetar i verksamheterna. Dessa har placerats vid IDAMIC genom beslut 
med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, 
Socialtjänstlagen, eller efter beslut från Arbetsförmedlingen. Man arbetar 
också med skolungdomar i behov av särskilt stöd, samt med nyanlända 
invandrare. 

Det arbete som utförs inom avdelningen är inte ett mål i sig, utan ett verktyg 
för att utveckla de individer som arbetar i verksamheterna och få dem att gå 
vidare till (andra) anställningar. 

_____ 
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Ny äldreplan, information 

Ärende 

Konsulten som arbetar med att ta fram kommunens nya äldreplan, Kaisa 
Björnström, lämnar rådet en information om hur arbetet går. Under våren har 
workshops hållits med olika grupper (till exempel äldre, förtroendevalda och 
anställda) som på något sätt berörs av äldreplanen. Syftet med dessa 
workshops var bland annat att ta fram en målbild för år 2035. 

Björnström går igenom de mål som har identifierats samt strategier och 
aktiviteter för att nå målen. 

Efter viss kritik har tidsplaneringen senarelagts. Nya tillfällen för samråd 
kommer anordnas den 18 augusti i Sveg och i Hede. Kommunfullmäktige 
fattar sedan beslut om äldreplanen i oktober. 

_____ 
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Mat- och köksfrågor, information 

Ärende 

Kostchef Åke Remén lämnar rådet en information om kommunens köks- och 
serviceverksamhet. 

I syfte att höja kvaliteten på kosten kommer tillagningsköket i Ytterhogdal 
att göras om till ett mottagningskök. 

Den oroliga omvärlden med stigande inflation innebär en utmaning för 
avdelningen att med bibehållen kvalitet hålla kostnaderna låga. 

_____ 
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Socialförvaltningen, information 

Ärende 

Socialchef Anda Embretzen lämnar rådet en information om 
socialförvaltningens verksamheter. Förvaltningen planerar för närvarande 
hur man under sommaren ska hantera verksamheten. På de flesta orter har 
man kunnat rekrytera vikarier, men i Funäsdalen har man tvingats att lösa 
bemanningen med hjälp av inhyrda konsulter. 

Inom hälso- och sjukvården har man rekryterat nya enhetschefer. Detta är en 
del i förvaltningens strävan att kunna rekrytera och behålla personal och påp 
så sätt minska beroendet av inhyrda konsulter. 

Närvårdsavtalet med regionen ska omförhandlas, men det har ännu inte 
gjorts. Konkret innebär det att inga närvårdsplatser kommer tillhandahållas 
under juni-augusti. 

Förvaltningens ekonomi är ganska god. Vid utgången av april hade man 
gjort ett överskott om cirka 600 000 kronor (detta kan dock till viss del 
förklaras av vakanser). 

En omorganisering av kommunens demensboenden kan bli aktuell. Det beror 
inte minst på att det är kostnadsdrivande med flera mindre demensboenden. 
Samtidigt har det skett en utveckling inom demensvården som gör att 
särskilda demensboenden inte alltid är nödvändiga. 

_____ 
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Krisberedskap och skyddsrum, information 

Ärende 

Kommunens säkerhetssamordnare Magnus Jönsson lämnar rådet en 
information om kommunens beredskapsarbete samt om tillgången till 
skyddsrum i kommunen. 

Jönsson går igenom kommunens ansvar i krigstid samt vid fredstida kriser. 
Mycket förenklat kan sägas att kommunen är skyldig att hålla planering både 
för krig och för kriser i fred. Kommunen har för de fredstida kriserna en 
särskild krisledningsnämnd. 

Vad gäller de skyddsrum som finns i kommunen är det respektive 
fastighetsägares ansvar att underhålla dem. Det finns inte i Sverige 
skyddsrum till samtliga medborgare, men det inte heller meningen; 
utbyggnaden av skyddsrum har alltid skett mot bakgrund av en 
riskbedömning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ser för 
närvarande över behovet att bygga nya skyddsrum, men det är osannolikt att 
dessa i första hand skulle byggas i Härjedalens kommun. 

_____ 
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