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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 
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§ 200 Medborgarförslag om att öppna upp den 
kallställda lägenhetslängan i Hede för att ta emot 
flyktingar från Ukraina 

2022/177 

§ 201 Kvalitetsberättelse läsåret 2021–2022 
Verksamhetsplan 2022–2023 för elevhälsans 
medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI) 

2022/635 

§ 202 Ungdoms- och demokratidagen 2022 2022/850 
§ 203 Lån till Vemhåns bygdegårdsförening 2022/834 
§ 204 Bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda 
2022/271 

§ 205 Räddningstjänsten, Delårsrapport 2022 2022/864 
§ 206 Gemensamma miljö- och byggavdelningens 
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§ 208 Delårsrapport 2022 2022/804 
§ 209 Förstudie Funäsdalens skola, information  
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§ 211 Delegationsbeslut  
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§ 213 Övrig fråga, uppföljning Vatten och miljöresurs i 

Berg Härjedalen AB 
 

§ 214 Övrig fråga, utbildning för förtroendevalda  
§ 215 Övrig fråga, utredning av skolstrukturen i Sveg  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 199 Dnr KS 2022/347 
 

Revisionsrapport, uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående svar till revisorerna. 

Ärende 

Revisorerna har, genom KPMG, gjort en uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar; chefernas förutsättningar, riktade statsbidrag och 
ekonomistyrning socialförvaltningen. Revisorerna har utifrån denna 
uppföljning lämnat följande rekommendationer: 
- Se över möjligheterna att vidta ytterligare åtgärder avseende stora 
personalgrupper  
- Tydliggöra förväntningarna på stödfunktionerna i syfte att säkerställa 
förbättring för att cheferna ska få erforderligt stöd  
- Överväga om övriga förvaltningar bör hålla träffar, liknande 
bildningsförvaltningen, angående översyn av bidrag.  
- Säkerställa att förbättringsarbetet avseende biståndsbedömning fortgår med 
beaktande till rutiner och riktlinjer. 

Ekonomi 
Vad gäller stora arbetsgrupper pågår en kontinuerlig översyn av organisation 
och arbetssätt inom utskotten och förvaltningarna. Det är viktigt att i de fall 
det av praktiska skäl blir stora personalgrupper, exempelvis en skola, så 
behöver administrativa stödresurser ses över. Ytterst är dock bemanning och 
personalgruppernas storlek en resursfråga både vad gäller ekonomi och 
kompetensförsörjning. 
 
Stödfunktionerna, ekonomi, HR och IT/kansli, har kontinuerligt en dialog 
med förvaltningarna för att ha en gemensam syn på förväntningar och möjlig 
leverans. En workshop har hållits under sommaren för att ytterligare 
konkretisera önskemål och förväntningar. 
 
Riktade statsbidrag berör de olika förvaltningarna och verksamheterna i 
väldigt olika utsträckning, från bildningsförvaltningen som har mycket 
riktade statsbidrag till samhällsutvecklingsförvaltningen som har betydligt 
mycket mindre bidrag. De olika förvaltningarna har därför utarbetat olika 
sätt hur man hanterar rekvirering och uppföljning av statsbidrag, där 
ekonomiavdelningen alltid är delaktig.  
 
Arbetet med att se över riktlinjer och rutiner för biståndsbedömningen är en 
del i det kontinuerliga förbättrings- och kvalitetsarbetet som pågår inom 
socialförvaltningen, som följs av förvaltningsledning och socialutskott. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 199, fortsättning Dnr KS 2022/347 
 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående svar till revisorerna. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Kommunfullmäktiges presidium 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 200 Dnr KS 2022/177 
 

 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

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

Rivningen innebär färre vakanser för Härjegårdar Fastighets AB. 

Ekonomi 
Ingen ekonomisk verkan på kommunen.    

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
Ekonomichef 

 

5



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 201 Dnr KS 2022/635 
 

Kvalitetsberättelse läsåret 2021–2022 
Verksamhetsplan 2022–2023 för elevhälsans 
medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI) 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen 2021–2022 och 
verksamhetsplan för 2022–2023 för elevhälsans medicinska insats (EMI) 
och elevhälsans psykologiska insats (EPI). 

Ärende 

Redovisning av kvalitetsberättelse 2021–2022 samt verksamhetsplan 2022–
2023. 
 
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 
och för att med hjälp av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten (SOSFS 2011:9).  
 
Verksamhetschefens ansvar är att inom ramen för ledningssystemet ta fram, 
fastställa och dokumentera processer, rutiner och metoder för hur det 
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, 
följa upp och utveckla verksamheten och dess resultat samt att redovisa 
verksamhetens resultat för nämnden. 

Ekonomi 
Ingen verkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen 2021–2022 och 
verksamhetsplan för 2022–2023 för elevhälsans medicinska insats (EMI) 
och elevhälsans psykologiska insats (EPI). 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) förslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsutskottets förslag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 201, fortsättning Dnr KS 2022/635 
 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef, elevhälsan 
Skolchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 202 Dnr KS 2022/850 
 

Ungdoms- och demokratidagen 2022 

Beslut 

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

Ärende 

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

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

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

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

Förslag under sammanträdet 

Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunled-
ningsutskottets förslag med ändringen att maxbeloppet bestäms till 150 000 kr. 

Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 202, fortsättning Dnr KS 2022/850 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Larssons förslag eller 
enligt kommunledningsutskottets förslag och fastslår att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. 

Reservation 

Olle Larsson (HP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef kulturskolan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 203 Dnr KS 2022/834 
 

Lån till Vemhåns bygdegårdsförening 

Beslut 

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

Ärende 

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

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

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

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 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: 
Ekonomichef 
Vemhåns bygdegårdsförening 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 204 Dnr KS 2022/271 
 

Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda. 

Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01. 

Ärende 

Kommunens löneadministratörer har önskat en bortre gräns för när ersätt-
ningar enligt bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
kan sökas. De idag gällande bestämmelserna slår fast att ersättning ska sökas 
inom två månader från tjänstgöringstillfället, men det står inget om 
eventuella konsekvenser för den som söker ersättning senare än denna 
tidsgräns. I detta nya förslag till bestämmelser tydliggörs att den som väntar 
längre än två månader att söka ersättning, förlorar rätten till ersättning enligt 
bestämmelserna. 

Ekonomi 
En ändring av bestämmelserna kommer sannolikt inte att påverka 
kommunens ekonomi i någon större utsträckning, mer troligt blir det ett 
incitament för förtroendevalda att i tid lämna in sina anspråk på ersättningar. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda. 

Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 205 Dnr KS 2022/864 
 

Räddningstjänsten, Delårsrapport 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige. 

Ärende 

Räddningstjänstförbundets direktion har fastställt förbundets delårsrapport 
januari till augusti 2022. Förbundet har under perioden gjort ett cirka 
2 000 000 kronor sämre resultat än budgeterat. Prognosen för helåret är ett 
resultat 3 000 000 kronor sämre än budgeterat. 

Förbundets revisorer anser att rapporten i allt väsentligt uppfyller kraven i 
lagen om kommunal bokföring och redovisning, men konstaterar också att 
resultaten inte motsvarar de finansiella mål som har ställts upp för förbundet. 

Förslag under sammanträdet 

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

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 206  
 

 

Gemensamma miljö- och byggavdelningens 
verksamheter, information 

Ärende 

Miljö- och byggchef Cilla Gauffin lämnar kommunstyrelsen en information 
om avdelningens verksamheter under 2022. Gauffin går igenom hur 
avdelningen organiseras, volymer hanterade ärenden, samt framtida 
utvecklingsarbete. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 207  
 

 

HR-avdelningen, information 

Ärende 

HR-chef Elin Lemon svarar på frågor som i förväg lämnats av 
kommunstyrelsens ledamöter. Frågorna berör bland annat HR-avdelningens 
organisation och uppgifter, framtida kompetensförsörjning, sjukfrånvaro, 
medarbetarundersökning och avslutningssamtal. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 208 Dnr KS 2022/804 
 

Delårsrapport 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten enligt förslag. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska under ett år upprätta minst en delårsrapport som sedan 
ska behandlas i kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen har 
upprättat ett förslag till delårsrapport. Förslaget avser perioden januari-
augusti 2022. Enligt förslagets prognos kommer kommunen att göra ett 
dryga 20 miljoner kronor bättre resultat än vad som har budgeterats. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
fastställer delårsrapporten enligt förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 209  
 

Förstudie Funäsdalens skola, information 

Ärende 

Göran Persson från Lannås konsult AB lämnar kommunstyrelsen en 
information om möjliga alternativ för ombyggnation av skolområdet i 
Funäsdalen. Olika alternativ och deras plan- och situationsritningar 
presenteras för kommunstyrelsen. 

Styrelsen diskuterar förslagen. Arbetet att utreda samtliga praktiskt 
genomförbara alternativ fortsätter. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 210  
 

Meddelanden 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Inbjudan till webbinarium om jordbruks- och betesmark som 
utvecklingsresurs, 
Sveriges Fjällbygder 

Information om planerad fortsatt täktverksamhet, Hede kyrkby 11:1, 
Betongen i Hede AB 

Livsmedelskontroll; Vemdalens skola, 
Miljö- och byggnämnden. Dnr KS 2022/51 

Minnesanteckningar kultur Z 19 september, 
Region Jämtland-Härjedalen 

Protokoll rådet för pensionärer och funktionsnedsatta 6 oktober 

Protokoll § 85 2022-09-21, Ägardirektiv 2023 Jämtlands 
räddningstjänstförbund, 
Strömsunds kommun 

Protokoll 2022-02-01, 
Gemensamma nämnden för upphandling 

Protokoll 2022-04-11, 
Gemensamma nämnden för upphandling 

Protokoll 2022-09-19, 
Gemensamma nämnden för upphandling 

Protokoll 2022-10-03, 
Primärkommunala samverkansrådet 

Årsredovisning, 
Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 211  
 

Delegationsbeslut 

Ärende 

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

Dnr Ärende Beslutsfattare 

KS 2022/824 Remissvar förslag till 
föreskrifter och allmänna råd 

Kommun-
styrelsens 
ordförande 

KS 2017/135 Yttrande angående överklagan 
av Trafikverkets beslut att 
fastställa vägplan 

Kommun-
styrelsens 
ordförande 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 212  
 

Övrig fråga, hantering av motioner 

Ärende 

Karin Holmin (VH) frågar om inte kommunfullmäktige ska besluta hur en 
enskild motion ska beredas och beslutas. Ordförande Lars-Gunnar 
Nordlander (S) svarar att med anledning av hur kommunallagen och 
kommunfullmäktiges arbetsordning är skrivna behövs inte det. Motioner ska 
alltid beslutas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har 
beredningsansvaret. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 213  
 

Övrig fråga, uppföljning Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB 

Ärende 

Karin Holmin (VH) frågar om inte en utvärdering av Vatten och miljöresurs i 
Berg Härjedalen AB:s verksamheter borde ha gjorts innan man bjuder in fler 
kommuner att samverka i bolaget? Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
svarar att en utvärdering kommer att göras under 2023. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 214  
 

Övrig fråga, utbildning för förtroendevalda 

Ärende 

Karin Holmin (VH) frågar om det med anledning av den nya 
mandatperioden kommer ordnas någon utbildning för förtroendevalda? En 
sådan utbildning är bokad och genomförs i anslutning till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 2 mars. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-19 

Ks § 215  
 

Övrig fråga, utredning av skolstrukturen i Sveg 

Ärende 

Karin Holmin (VH) efterfrågar information om hur utredningen av 
skolstruktur i Sveg går? Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att 
arbetet fortgår och gäller hela skolstrukturen – från lågstadium till 
gymnasium. 

_____ 
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