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2022-09-14
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Diarienummer

§ 163

Granskning av kvalitet inom äldreboenden

2022/606

§ 164

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021
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Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans
medicinska insats

2022/726

§ 166

Förfrågan om tomtköp, Hede kyrkby 77:29

2022/720

§ 167

Förfrågan om tomtköp, Hede kyrkby 77:40

2022/721

§ 168

Utsmyckning, väggmålning, Ewert och Arne
Ljusberg

2022/748

§ 169

Ändring i delegationsordning, lokala
trafikföreskrifter

2022/707

§ 170

Tilläggsäskande för investering för
matavfallshantering

2022/746

§ 171

Förslag på ändring i delegationsordning
föranmälan enligt lex Maria och lex Sarah

2022/611

§ 172

Ändring av kommunstyrelsens
delegationsordning, dagverksamhet
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§ 175

Medborgarförslag om att kunna betala fakturor
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§ 176
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2022/736

§ 178
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Kretsloppsplan Härjedalens kommun
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VA- respektive avfallstaxor
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Sammanträdesplan 2023
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Förbundsordning Samordningsförbundet
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Samordningsförbundets verksamheter,
information

§ 186

Kommunalt partistöd 2022

§ 187

Meddelanden
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§ 188

Försäljning Funäsdalen 77:5

§ 189

Delegationsbeslut

§ 190

Samhällsutvecklingsförvaltningens
verksamheter, information

§ 191

Avfallskärl, information

§ 192

Ekonomisk uppföljning

§ 193

Ej verkställda beslut 2022

2022/545

§ 194

Övrig fråga, extra kommunstyrelsesammanträde

2021/301

§ 195

Övrig fråga, HR-chefs närvaro vid nästa
ordinarie sammanträde i kommunstyrelsen

3

2022/773

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 163

Dnr KS 2022/606

Granskning av kvalitet inom äldreboenden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad plan för åtgärder enligt rapport
”Granskning av kvalité inom äldreboenden”.
Ärende
På uppdrag av kommunens revisorer har den externa revisionsbyrån KPMG
under våren 2022 genomfört en granskning av kvaliteten inom äldreboenden
i Härjedalens kommun.
KPMG har utifrån sin bedömning och slutsats rekommenderat
kommunstyrelsen i Härjedalen att:
— Skyndsamt säkerställa ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem som
uppfyller gällande föreskrifter.
— Säkerställa att införande av IBIC genomförs enligt plan.
— Utveckla och förtydliga uppföljning av verksamhetsmål.
— Säkerställa systematisk uppföljning av patientsäkerhetsarbetet.
Kvalitetsteamets socialt ansvariga samordnare och medicinskt ansvarig
rehabiliterare har upprättat en åtgärdsplan i ärendet.
Ekonomi
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på ekonomin.
Förslag från beredande organ
Socialutskottets förslag:
Kommunstyrelsen godkänner upprättad plan för åtgärder enligt rapport
”Granskning av kvalité inom äldreboenden”.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets
förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Socialchef
Avdelningschef kvalitet och administration
Kommunrevisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 164

Dnr KS 2022/558

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och överlämnar det till
revisorerna.
Ärende
Kommunens revisorer har granskat årsredovisningen och bokslutet för 2021.
De har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller
årsredovisningen och bedömer att de av fullmäktige fastställda målen har
nåtts, samt att kommunen har uppnått balanskravet för helåret
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande till
revisorerna.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen antar
förslaget till yttrande och överlämnar det till revisorerna.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag
förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunrevisorerna

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 165

Dnr KS 2022/726

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans
medicinska insats
Beslut
Kommunstyrelsen:
- Utser Jenny Thaung till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats.
Förordnande gäller från och med första september 2022 och tills vidare.
- Verksamhetschefens ansvar fastställs enligt förvaltningens förslag.
- Beslutet om verksamhetschef anmäls till Inspektionen för vård och omsorg
enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap. 1 §
Patientsäkerhetsförordningen.
Ärende
Kommunstyrelsen är ansvarig vårdgivare och ska enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen utse någon som svarar för den verksamhet som bedrivs i
denna lagstiftning.
Vårdgivaren (2 kap. 3 § hälso-och sjukvårdslagen), har ett organisatoriskt
ansvar och ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever
upp till kravet på god vård.
Vårdgivaren ska
- Tillse att ledningen av hälso-och sjukvård är organiserad så att den
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar att
vården bedrivs kostnadseffektivt.
- Se till att det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälsooch sjukvårds samt psykologisk verksamhet och som verkställer
vårdgivarens ansvar.
- Utse en eller flera befattningshavare som ska svara för
anmälningsskyldigheten enligt 3 kap 5 § patientsäkerhetslagen (lex Maria)
- Anmäla verksamhetschef och anmälningsansvariga enligt 3 kap 5§
patientsäkerhetslagen till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
En verksamhetschef med det samlade ledningsansvaret för den medicinskas
delen av elevhälsans verksamhet ska utses. Anmälan av verksamhetschef ska
enligt 2 kap 1 § patientsäkerhetslagen ske till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Inspektionen för vård och omsorg har vid tillsyn påpekat för
kommuner att de ska se till att förordnande av verksamhetschef sker samt att
uppdraget som verksamhetschef är personligt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 165, fortsättning

Dnr KS 2022/726

Verksamhetschefen behöver enligt hälso-och sjukvårdsförordningen inte
tillhöra den medicinska professionen. I 4 kap. 5 § hälso- och
sjukvårdsförordningen föreskrivs att verksamhetschefen får uppdra åt sådana
befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och
erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Verksamhetschefen har
dock kvar det övergripande ansvaret och kan inte friskriva sig från detta.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Bildningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen:
- Utser Jenny Thaung till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats.
Förordnande gäller från och med första september 2022 och tills vidare.
- Verksamhetschefens ansvar fastställs enligt förvaltningens förslag.
- Beslutet om verksamhetschef anmäls till Inspektionen för vård och omsorg
enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap. 1 §
Patientsäkerhetsförordningen.
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:
Chef, bildningsförvaltningen
Verksamhetschef för elevhälsan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 166

Dnr KS 2022/720

Förfrågan om tomtköp, Hede kyrkby 77:29
Beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att sälja
fastigheten Hede Kyrkby 77:29 genom fastighetsreglering.
Ärende
Kommunen har fått en förfrågan om köp av Hede Kyrkby 77:29. Det är en
granne som önskar köpa fastigheten för att utöka sin nuvarande fastighet med
mer trädgård samt kompletterande byggnation i framtiden. Fastigheten ingår
idag i tomtkön, som har till syfte att få till permanentbostadsbebyggelse. Då
avsteg från detta görs i och med denna förfrågan föreslår samhällsutvecklingsförvaltningen att en fastighetsreglering i samband med köp av fastigheten ska
göras. Kostnad för fastighetsreglering belastar köparen. Detta för att förhindra
köp av fastigheter i spekulation om senare byggnation. Fastigheten befinner sig
i ett område där det under flera års tid varit låg efterfrågan och hög tillgång på
kommunala tomter för permanentbostadsbyggnation. Priset föreslås sättas till
24 kronor per kvadratmeter, den nedre gränsen för försäljning av tomtmark
inom kommunen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att sälja
fastigheten för att fastighetsägaren ska få en mer attraktiv fastighet. Efterfrågan
på kommunala tomter i området är låg och tillgången är hög.
Ekonomi
Förslaget påverkar kommunens ekonomi positivt.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ger samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att sälja
fastigheten Hede Kyrkby 77:29 genom fastighetsreglering.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen
Mark- och exploateringsingenjör
Mark- och exploateringshandläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 167

Dnr KS 2022/721

Förfrågan om tomtköp, Hede kyrkby 77:40
Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Hede
Kyrkby 77:40 genom fastighetsreglering.
Ärende
Kommunen har fått en förfrågan om köp av Hede Kyrkby 77:29. Det är en
granne som önskar köpa fastigheten för att utöka sin nuvarande fastighet med
mer trädgård samt kompletterande byggnation i framtiden. Fastigheten ingår
idag i tomtkön, som har till syfte att få till permanentbostadsbebyggelse. Då
avsteg från detta görs i och med denna förfrågan föreslår samhällsutvecklingsförvaltningen att en fastighetsreglering i samband med köp av fastigheten ska
göras. Kostnad för fastighetsreglering belastar köparen. Detta för att förhindra
köp av fastigheter i spekulation om senare byggnation. Fastigheten befinner sig
i ett område där det under flera års tid varit låg efterfrågan och hög tillgång på
kommunala tomter för permanentbostadsbyggnation.
Priset föreslås sättas till 24 kronor per kvadratmeter, den nedre gränsen för
försäljning av tomtmark inom kommunen.
Ekonomi
Förslaget påverkar kommunens ekonomi positivt.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Hede
Kyrkby 77:40 genom fastighetsreglering.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen
Mark- och exploateringsingenjör
Mark- och exploateringshandläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 168

Dnr KS 2022/748

Utsmyckning, väggmålning, Ewert och Arne Ljusberg
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
Ärende
För att hedra minnet av Hedesönerna Arne och Ewert Ljusberg ska en gavel på
Sonfjällsskolans matsal prydas med en bild av musikerna.
Konstnärer har under våren 2022 kunnat lämna in förslag till kommunen på
utformning, genomförande och pris. En jury bestående av brödernas anhöriga,
Hede företagargrupp, tjänstemän och politiker har gett konstnären Charlie
Granberg uppdraget att gestalta bröderna Ljusberg med en väggmålning.
Ekonomi
Arbete, 96 000 kronor
Hyra skylift, 15 000 kronor
Färg, 6 000 kronor
Boende, 5 000–8 000 kronor
Totalt: 125 000 kronor
Finansiering:
Kultur 48905, 25 000 kronor
Kommunstyrelsens oförutsedda 00902, 100 000 kronor
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Avdelningschef kultur och fritid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 169

Dnr KS 2022/707

Ändring i delegationsordning, lokala trafikföreskrifter
Beslut
Kommunstyrelsen ändrar i delegationsordningen genom att lägga till att
trafiksamordnaren i likhet med gatuingenjör har möjlighet att fatta beslut om
Lokala trafikföreskrifter
Ärende
Lokala trafikföreskrifter formuleras och ändras löpande efter bland annat
dialog med Länsstyrelsen och Trafikverket. I dagsläget kan, enligt
delegationsordningen, bara gatuingenjören formulera och fatta beslut om
dessa, vilket blir mycket sårbart. Det bör därför finnas minst två tjänstemän
som har möjlighet att fatta beslut om lokala trafikföreskrifter.
Ekonomi
Förändringen i delegationsordningen påverkar inte kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ändrar i delegationsordningen genom att lägga till att
trafiksamordnaren i likhet med gatuingenjör har möjlighet att fatta beslut om
Lokala trafikföreskrifter
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen
Trafiksamordnare
Gatuingenjör
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 170

Dnr KS 2022/746

Tilläggsäskande för investering för matavfallshantering
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller en tilläggsinvestering på max 500 000 kronor
för investering i två Greenbox avfallskvarnar för matavfall.
Ärende
Sedan insamling av matavfall inleddes på försök i de kommunala verksamheterna i Sveg så har stora problem med hanteringen av detta uppstått.
Det gäller både arbetsmiljön, med tunga lyft och mer jobb med rengöring,
samt problem vid förvaring av avfallet i väntan på transport. På sommaren
uppstår lukt och skadedjursproblem, på vintern fryser matavfallet fast i sopkärlen. Samhällsutvecklingsförvaltningen har nu hittat en lämplig lösning för
dessa problem; att installera s k Greenbox i köken på Svegsmon samt Södra
skolan. En greenbox är en matavfallskvarn som under natten förvandlar 100
kg matavfall till ca 15 kg biologiskt pulver som sedan kan användas som
gödsel eller skickas till biogasanläggning. Maskinen kräver endast el och
avlopp så inga ombyggnationer av lokaler krävs. De två föreslagna köken är
de som producerar mest avfall och är därför bra som testmiljöer för att
utvärdera om metoden ska implementeras i övriga tillagningskök.
Ekonomi
En investering kostar max 500 000 kronor.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige bifaller en tilläggsinvestering på max 500 000 kronor
för investering i två Greenbox avfallskvarnar för matavfall.
Förslag under sammanträdet
Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen lämnar
kommunfullmäktige samma förslag som samhällsutvecklingsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunstyrelsen samma
förslag som samhällsutvecklingsutskottet och fastslår att svaret är ja.
_____

12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 171

Dnr KS 2022/611

Förslag på ändring i delegationsordning föranmälan
enligt lex Maria och lex Sarah
Beslut
Kommunstyrelsen ändrar i delegationsordningen för anmälan enligt lex
Maria och lex Sarah.
Ärende
Allvarliga vårdskador eller missförhållanden som sker inom socialförvaltningens verksamhet ska hanteras objektivt och professionellt. Kommunens
medborgare ska känna en trygghet i att det finns en oberoende hantering av
brister i verksamheten.
Det är en stor tillgång för verksamheten att man har ett särskilt stöd för att
systematiskt hantera brister som uppstår i verksamheten, vilka medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)
och socialt ansvarig samordnare (SAS) som ingår i förvaltningens
kvalitetsteam bland annat har till uppgift att hantera. Såväl MAS som MAR
och SAS hanterar och utreder brister, men idag har endast MAS, utifrån
kommunstyrelsens beslutade delegationsordning möjlighet att upprätta
anmälan enligt lex Maria. För att effektivisera handläggningen och ge
likvärdiga mandat föreslås att MAR i likhet med MAS ska kunna upprätta
anmälan enligt lex Maria samt att SAS ska kunna upprätta anmälan enligt lex
Sarah.
Socialförvaltningens bedömning är att dessa funktioner, MAR och SAS, i
likhet med MAS, har god kompetens och är lämpade att göra en oberoende
bedömning om ett ärendes allvarlighetsgrad och om verksamhetens agerande
motiverar att en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ska upprättas
med utgångspunkt i gällande lagstiftning. Dessutom effektiviseras
handläggningen.
Ekonomi
Förändring av delegationsordningen i detta avseende påverkar inte
kommunens ekonomi.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 171, fortsättning

Dnr KS 2022/611

Förslag från beredande organ
Socialutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ändrar i delegationsordningen för anmälan enligt lex
Maria och lex Sarah.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets
förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Socialchef
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering
Socialt Ansvarig Samordnare
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 172

Dnr KS 2022/646

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning,
dagverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra beslutsrätten genom delegation om
dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) till
biståndshandläggare.
Ärende
Härjedalens kommun har beslutat att införa insatsen dagverksamhet. I 3 kap.
6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lyfts dagverksamhet rent allmänt
fram. Syftet är att erbjuda personer - bland annat de med demenssjukdom gemenskap och aktiviteter, service och rehabilitering för att ge dem
möjlighet att bo kvar i ordinärt boende, samtidigt som anhöriga kan få
avlastning.
Dagverksamhet beviljas med stöd av 4 kap. 1 § SoL, därför behöver
beslutsrätten överföras till biståndshandläggare genom delegation.
För rättssäkerhetens skull är det viktigt att socialförvaltningen ansvarar för
besluten samt att det skall vara möjligt för enskild att överklaga till högre
instans.
Förslag från beredande organ
Socialutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att överföra beslutsrätten genom delegation om
dagverksamhet enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) till
biståndshandläggare.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets
förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Socialchef
Tillförordnad avdelningschef IFO/Bistånd
Enhetschef för Bistånd
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 173

Dnr KS 2022/737

Förlängd rekommendation kunskapsstyrning
socialtjänst 2024
Beslut
Kommunstyrelsen förlänger finansiering av kunskapsstyrning för socialtjänst
för året 2024 genom Sveriges Kommuner och Regioner.
Ärende
Härjedalens kommun är ansluten till samverkan för kunskapsstyrning socialtjänst via SKR 2020–2023. SKR har i ett meddelandeblad informerat om
behovet att förlänga finansieringen så att den även omfattar år 2024.
Motivering till förlängningen är att:
- Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för
det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en ny socialtjänstlag kommer
att läggas fram först efter årets val, och det är känt att den kommande
lagstiftningen innehåller skrivningar som berör området kunskapsstyrning.
- Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också möjligheter till
fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till
kunskapsstyrningen i socialtjänsten.
Arbete med kvalitetsregister, brukarundersökningar och yrkesresan är några
av exempel som möjliggörs genom samordnad kunskapsstyrning av
socialtjänst vilket är ett viktigt stöd i arbetet med verksamhetsutveckling i
socialförvaltningen.
Ekonomi
Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för
2024 blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen,
det vill säga 1,95 kr/invånare i kommunen/år. Kostnaden för respektive
kommun påverkas inte av antalet deltagande kommuner. Finansiering finns
inom ramen för förvaltningens budget med förutsättning att budget för 2024
inte medför besparingskrav.
Förslag från beredande organ
Socialutskottets förslag:
Kommunstyrelsen förlänger finansiering av kunskapsstyrning för socialtjänst
för året 2024 genom Sveriges Kommuner och Regioner.
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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:
Socialchef
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Äldreplan 2022-2035
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035.
Ärende
Socialutskottet i Härjedalen har begärt att en äldreplan ska tas fram. Planen
ska beskriva inriktning för Härjedalens äldrefrågor och är tänkt som ett
långsiktigt dokument att gälla 2022–2035. Äldreplanen är grund för
planering och styrning, för att förbättra kommunens äldreomsorg och möta
framtidens behov av stöd till äldre personer. Planen har utgångspunkt i
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer.
Förslag till äldreplan har tagits fram under våren 2022. Dialogen under
arbetet fokuserade på hur utveckling av framtidens stöd till äldre utformas på
bästa sätt. Vilka är möjligheterna och vilka styrkor och svagheter behöver
pareras för att trygga och säkra stödet till äldre i Härjedalen?
Förslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp med olika kompetenser inom
äldreomsorgen och med viss delaktighet av pensionärsorganisationer och
tjänstemän i kommunen. Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) samt fackliga organisationer har varit referensgrupper.
Planen har, efter fyra workshoppar i samverkan och med delaktighet från
kommuninvånare genom pensionärsorganisationerna i HRPF, politisk
ledning, medarbetare och chefer landat i sju förslag till mål, strategier och
aktiviteter.
Förslag till äldreplan har under sommaren publicerats på kommunens
webbsida, med möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Två
medborgardialoger har genomförts den 18 augusti, där medborgare har fått
lämna in synpunkter och ställt frågor kopplat till äldrefrågor. Planen ska över
tid utvärderas och revideras i samverkan med berörda brukare och
närstående, till exempel genom återkommande medborgardialoger. Planen
sträcker sig över tre mandatperioder. Långsiktighet är nödvändigt för att
kunna bedöma om en metod eller ett arbetssätt har positiv effekt för den
äldre personens hälsa och välbefinnande eftersom det tar tid för nya
arbetssätt och metoder att få genomslag och ge mätbar effekt.
Genom att fokusera på prioriterade områden och tillhörande strategier med
aktiviteter beskriver socialutskottet hur de vill utveckla äldreomsorgen i
Härjedalens kommun 2022–2035. Med utgångspunkt i denna äldreplan, samt
kommunfullmäktiges strategier och mål, fastställer socialutskottet en
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uppdragsplan med aktiviteter, för att på kort och lång sikt styra och följa upp
äldreomsorgen.
Ekonomi
Ingen direkt effekt på ekonomin. Dock ger äldreplan en långsiktighet i
verksamhetsplanering avseende äldrefrågor som kan påverka budgetarbete
för kommande åren.
Förslag från beredande organ
Socialutskottets förslag:
Kommunfullmäktige antar Äldreplan för Härjedalens kommun 2022–2035.
Förslag under sammanträdet
Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att
kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering av nulägesbeskrivningen med synpunkter från de som är mottagare av tjänsterna.
Billy Anklew (-) biträdd av Johan Fredholm (M) och Anders Häggkvist (C)
föreslår att kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma förslag
som socialutskottet.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt
Holmins med fleras förslag och fastslår att svaret är nej.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige
samma förslag som socialutskottet och fastslår att svaret är ja.
Reservation
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
_____
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Medborgarförslag om att kunna betala fakturor från
Vatten och miljöresurs månadsvis i stället för kvartalsvis
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. En förutsättning är dock att
fakturan för månaden uppgår till minst 300 kr.
Ärende
En person som bor i kommunen föreslår att privatpersoner ska ha möjlighet att
erhålla fakturor från Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB månatligen
istället för som nu kvartalsvis. Syftet är att få en jämnare betalningsström.
Möjligheten finns idag för företag och borde finnas även för privatpersoner.
Kommunens VA- och avfallstjänster samfaktureras vilket innebär att kunder
som bara utnyttjar avfallstjänsterna i vissa fall kan få fakturor med väldigt låga
belopp vid månadsfakturering.
Ekonomi
Förslaget bedöms innebära en viss ökning av administrationskostnaderna men
även en viss förkortning av kredittiden.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. En förutsättning är dock att
fakturan för månaden uppgår till minst 300 kr.
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:
Ekonomichef
Förslagsställare
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Medborgarförslag om att bygga simbassäng i
Funäsdalen som även kan användas som skyddsrum
och samlingslokal
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Ärende
En person som är folkbokförd i kommunen föreslår att kommunen i
Funäsdalsberget ska bygga en simbassäng som även kan användas som
skyddsrum och samlingslokal. Förslagsställaren menar att det borde finnas
pengar att söka hos staten då inget skyddsrum finns i Funäsdalen.
Förslagsställaren framhåller också barnens rätt att få simundervisning.
Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar
för, inriktar och håller samman arbetet med att utveckla befolkningsskydd
med varningssystem, skyddsrum och utrymning och inkvartering. Följande
finns att läsa på MSB:s hemsida:
”Kan jag bygga nytt skyddsrum?
Svar: Nej.
För närvarande byggs inga nya skyddsrum i Sverige. Eventuell nyproduktion
av skyddsrum utgår från bedömd hotbild och regeringens och riksdagens
inriktning för skyddsrumsverksamheten. En särskild utredare har i uppdrag
att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen kan
utformas, till exempel ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om
nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd.
Utredningen ska presenteras senast i november 2022.
Kan man ansöka om bidrag för skyddsrum?
Svar: Nej”
Bildningsförvaltningen ska ge elever i kommunen förutsättningar att klara
kunskapskraven för innehållet i kursplanen i ämnet Idrott och Hälsa för åk 6
och 9; att eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Var
undervisningen sker är beroende på var i kommunen eleven bor. Två skolor
förlägger alltid simundervisning på annan ort. Under höstterminen 2022 har
undervisning för elever i Funäsdalens och Bruksvallarnas skola varit förlagd
i Ramundberget, och under vårterminen 2022 har undervisningen skett på
Sonfjällsskolan i Hede, då det i Ramundbergets bassäng endast är möjligt att
genomföra simundervisning för de yngsta eleverna.
Den 15 december 2021 avslog kommunstyrelsen, KS § 263/2021, ett
medborgarförslag om att bidra med en bassäng till Funäsdalen.
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Härjedalens kommun väljer just nu att fokusera på till exempel renovering
av skolor, därav är investering i att bygga nytt inte prioriterat just nu.
Efter besök på MSB:s webbplats och kontakter med myndigheten framgår att
byggnation av skyddsrum inget som kommunen kan välja att göra, det ska
beslutas av MSB.
Begreppet samlingslokal är stort men kommunen ger idag driftstöd till sju
samlingslokaler inom det område som tidigare var Tännäs kommundel.
Ekonomi
Ingen effekt på kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att bygga simbassäng i
Funäsdalen som även kan användas som skyddsrum och samlingslokal.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställare
Avdelningschef kultur och fritid
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Funäsdalens skola
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att, i samråd
med bildnings- och samhällsutvecklingsförvaltningen, ta fram ett
beslutsunderlag för hur skolsituationen i Funäsdalen ska lösas. Kostnaderna
för förstudien beräknas uppgå till ca 400 000 kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggnämnden att ta fram en ny
detaljplan för området.
Ärende
Nuläge
Vid en koncernövergripande strategisk samhällsplaneringsdag gällande
Funäsdalen konstateras att det finns utmaningar för i stort sett alla verksamheter i Funäsdalen. En gemensam utmaning är kompetensförsörjningen, som
till viss del också är kopplad till bristen på bostäder och byggbar mark. Det
råder brist på hyreslägenheter och efterfrågan är stor. Bristen på mark gäller
för övrigt även industrimark och mark för handel.
De senaste årens inflyttning har inneburit att förskolans, skolans och fritidshemsverksamhetens lokaler är för små. Det upplevs också som ett problem
att ha biblioteket i skolans lokaler, både ur ett tillgänglighetsperspektiv och
säkerhetsmässigt.
Lokalerna vid särskilda boendet Fjällsol är inte ändamålsenliga för hur verksamheten idag bedrivs och ett nytt äldreboende skulle behövas. Bristen på
personal har också medfört att socialförvaltningen tvingats stänga ett antal
platser vid Fjällsol för att kunna klara bemanningen, och man hyr lägenheter
för att kunna erbjuda till personal. Beslutet om byggnation av ett LSSboende i Funäsdalen håller nu, efter tio år, på att verkställas.
Den stora ökningen av fritidshus har medfört en ökad belastning på VA-nätet
med förelägganden från länsstyrelsen som följd. Byggnation pågår av ett nytt
reningsverk utanför Funäsdalen som på sikt ska ersätta flera mindre verk.
Projektering av överföringsledningar till det nya reningsverket pågår likaså.
Kommunkoncernen har behov av ytterligare kontorslokaler, eftersom en stor
del av de som nyrekryteras har önskemål om Funäsdalen som placeringsort.
Personalstyrkan på lokalkontoret i Funäsdalen har ökat från ca 20 personer
före pandemin, till ett 40-tal idag. Vissa lokalanpassningar har gjorts under
åren för att kunna hantera detta. Region Jämtland Härjedalen har fattat beslut
om att bygga en ny hälsocentral i Funäsdalen. Det är oklart när den kan vara
färdig, men bedömt är det minst fem år framåt i tiden. När hälsocentralens
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nya lokaler är färdigställda kommer det finnas lokaler tillgängliga i dess
gamla byggnad, vilken ägs av Härjegårdar.
Framtid
Investeringsbehovet i Funäsdalen är som framgår stort. Tillgång till förskola,
skola och bostäder är en nödvändig förutsättning för att befolkningen ska
kunna öka. Vad gäller mark för bostäder har ett område på Röstberget och ett
på Olen sålts i syfte att tillskapa bostäder för permanent boende och ett planprojekt pågår vid Sjöängsvägen. I projektet deltar Härjegårdar, som skulle
behöva bygga hyresrätter i Funäsdalen, som en potentiell byggherre, men det
återstår att utreda vilka ekonomiska möjligheter bolaget har. Vad gäller
bristen på lokaler för förskolan har utbyggnad, med ytterligare en avdelning,
av den befintliga förskolan beslutats. Projektering för utbyggnaden pågår.
Till dess utbyggnaden färdigställs har en tillfällig avdelning öppnats på övre
Fjällviolen, vilket gör att barn kan erbjudas plats på förskolan inom de
lagstadgade fyra månaderna.
Under de senaste åren har elevantalet vid skolan successivt ökat, och i en del
årskurser har det varit nödvändigt att ha två parallellklasser. Då skolan är
byggd för en klass per årskurs har moduler för att rymma de extra klasserna
hyrts in och ställts på skolgården. Modulerna har inte motsvarat kraven på
bland annat ljudisolering och har därför flyttats och samtidigt som nya
moduler, motsvarande tre klassrum, kommer att ställas upp. Detta medför
dock att skolgården, som redan tidigare var liten, blir ännu mindre. Då
anhöriga ska hämta eller lämna barn på skolan uppstår trafikfarliga
situationer då området för hämtning samt lämning är litet och dessutom
överlappar området för varutransporter.
De åtgärder som koncernledningen bedömer ha högsta prioritet ur ett samhällsstrategiskt perspektiv är att lösa situationen vid skolan i Funäsdalen. En
utredning av lokalbehovet vid och situationen kring skolan behöver göras
och ett förslag på lösning till problemen med lokaler och utemiljö (gång- &
cykelmiljön till och från skolan, hämta-lämna, parkering, varutransporter och
skolgård) tas fram.
En förstudie behöver göras för att utreda vilka alternativa möjligheter det
finns för en utbyggnad av Funäsdalens skola.
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Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att, i samråd
med bildnings- och samhällsutvecklingsförvaltningen, ta fram ett
beslutsunderlag för hur skolsituationen i Funäsdalen ska lösas. Kostnaderna
för förstudien beräknas uppgå till ca 400 000 kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggnämnden att ta fram en ny
detaljplan för området.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
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Medfinansiering, föreningen Storöns folkpark
Beslut
Kommunstyrelsen lånar föreningen Storöns folkpark ett belopp motsvarande
Boverkets bidrag (239 298 kr), till dess att föreningen får tillgång till
bidraget i fråga.
Ärende
Föreningen Storön folkets park har fått beskedet att Boverket inte i år kan
betala ut det bidrag som föreningen sedan tidigare har beviljats. Föreningen
har därför frågat om kommunen till dess att bidraget betalas ut kan låna
föreningen motsvarande belopp.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen lånar föreningen Storöns folkpark ett belopp motsvarande
Boverkets bidrag, till dess att föreningen får tillgång till bidraget i fråga.
Förslag under sammanträdet
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) biträdd av Ted Länsberg (SD) och
Johan Fredholm (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
Jäv
Karin Holmin (VH) närvarar inte vid ärendets handläggning.
_____
Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Föreningen Storöns folkets park
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Instruktion för kommunchefen
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till kommunchefsinstruktion.
Ärende
Revisorerna har i en granskning påpekat att kommunchefsinstruktionen inte
berör kommunchefens uppdrag vid fredstida kriser och förstärkt beredskap.
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till
kommunchefsinstruktion där kommunchefens ansvar och arbetsuppgifter
också inom dessa områden finns redovisade.
En instruktion som anvisar vilken roll kommunchefen har vid kriser bör
effektivisera kommunens arbete vid sådana eventuella kriser.
Ekonomi
Kommunchefsinstruktionen har ingen direkt verkan på kommunens
ekonomi.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen antar förslaget till kommunchefsinstruktion.
Förslag under sammanträdet
Karin Holmin (VH) biträdd av 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:
Kommunchef
Kommunsekreterare
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Kretsloppsplan Härjedalens kommun
Beslut
Kretsloppsplanen ställs ut till samråd till 2022-10-23.
Ärende
Kommunens renhållningsordning ska enligt 15 kap. 41 § miljöbalken innehålla en
avfallsplan. Vatten och Miljöresurs fick i mars 2020 uppdrag av kommunstyrelsen
att ta fram en ny avfallsplan för Bergs och Härjedalens kommuner tillsammans.
Avfallsplanen ska fokusera på förebyggande av avfall vilket betyder att man
behöver utgå från flera aspekter innan ett material är att betrakta som avfall. Därför
kallas planen fortsättningsvis kretsloppsplan. Enligt 15 kap. 42 § miljöbalken ska
kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med parter som kan ha
ett väsentligt intresse av planens innehåll. Kommunen ska också ställa ut planen
under minst fyra veckor, så att allmänheten kan granska den och lämna dynpunkter
på den. Efter beslut att ställa ut förslaget för granskning skickas handlingar till
kommunens nämnder och bolag, länsstyrelsen, större fastighetsägare, vissa
intresseföreningar med flera. Förslaget kommer även att finnas tillgängligt på
kommunen webbplats.
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse rekommenderar att
kretsloppsplanen ställs ut till samråd. Utställning för samråd påbörjas efter
kommunstyrelsens beslut och pågår till 2022-10-23.

Ekonomi
Ingen effekt på ekonomin kan förväntas
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kretsloppsplanen ställs
ut till samråd till 2022-10-23.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och
fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Vatten och Miljöresurs projektledare för kretsloppsplanen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges gruppledare
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VA- respektive avfallstaxor
Beslut
Taxenivåerna hålls oförändrade under 2023.
Ärende
VA
VA Härjedalen hade vid ingången till 2022 ett ackumulerat så kallat
underuttag om ca 1,8 miljoner kronor. Driftkostnaderna förväntas öka på
grund av rådande omvärldsläge och inflation. Avskrivningskostnaderna
kommer också öka på grund av VA2025. Om kommunen inför 2023 justerar
internräntan till en lägre nivå, kommer det att väga upp och troligtvis ge VAkollektivet ett önskat positivt resultat. Vatten och miljöresurs i Berg
Härjedalen AB anser att ingen taxenivåjustering är nödvändig inför 2023.
Det är dock möjligt att en indexering av taxan kommer att vara nödvändig.
AVFALL
Det ackumulerade så kallade överuttaget i avfallskollektivet var vid
ingången till 2022 7,8 miljoner kronor. Eftersom nyligen antagen taxa
innebär en taxenivåsänkning, samt för att återställa detta överuttag föreslår
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB ingen taxenivåjustering i
avfallskollektivet inför 2023.
I båda förslagen har det antagits att en internränta om 2,5% appliceras för
2023, för att till sedan till 2024 ändras till SKR:s referensränta.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att taxenivåerna hålls
oförändrade under 2023.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och
fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Bolagets VD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 182

Dnr KS 2022/221

Sammanträdesplan 2023
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag.
Ärende
Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
bestämmer var för sig sina sammanträdesdagar. Kommunledningsförvaltningen har för dessa beslutsorgan tagit fram ett förslag till
sammanträdesdagar under 2023.
Förslaget har tagits fram med största möjliga hänsyn till helgdagar,
helgdagsaftnar, regionfullmäktiges sammanträdesdatum, med mera.
Ekonomi
Förslaget bygger på att antalet sammanträdesdagar hålls på samma antal som
under tidigare år och bör således inte innebära någon kostnad för kommunen
som inte ryms inom budget.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag.
Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige
samma förslag som kommunledningsutskottet och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare

30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 183

Dnr KS 2022/637

Förbundsordning Samordningsförbundet Jämtlands
län
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för
samordningsförbundet Jämtlands län.
Ärende
Samordningsförbundets styrelse har efter samråd med förbundets
medlemmar utarbetat ett förslag till en reviderad förbundsordning. Den idag
gällande förbundsordningen är från 2011 och behöver uppdateras. Förslaget
innebär bland annat förändringar rörande beslutanderätten, förbundets
arkivmyndighet, revisionen och möjligheten att delta på distans.
Syftet med revideringen är att ge förbundet en förbundsordning som är
relevant över tid. Det nya förslaget reglerar därför inte i detalj förbundets
verksamhet; det som styrelsen kan besluta om flyttas istället över till
arbetsordning eller verksamhetsplan.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för
samordningsförbundet Jämtlands län.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma
förslag som kommunledningsutskottet och fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 184

Destinationsbolag i kommunen, information
Ärende
Anna Hansson vid Destination Vemdalen, tillsammans med Helena Fjellgren
vid Lofsdalsfjällen turistnäring, lämnar kommunstyrelsen en information om
besöksnäringens roll för Härjedalens kommun. Turistnäringen är viktig för
kommunens näringsliv och tendensen tycks vara att dess vikt fortsätter att
öka.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 185

Samordningsförbundets verksamheter, information
Ärende
Förbundschef Sara Comén lämnar kommunstyrelsen en information om
samordningsförbundets verksamheter. Förbundet samordnar och finansierar
arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser mellan länets kommuner,
regionen och arbetsförmedlingen.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 186

Dnr KS 2022/229

Kommunalt partistöd 2022
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt bilagan Sammanställning
partistöd 2022.
Ärende
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta kommunalt partistöd och ska
därmed en gång per år besluta om utbetalning av eventuellt ekonomiskt stöd.
För att ha rätt till fortsatt stöd ska de partier som tidigare erhållit stöd senast
den 30 juni varje år redovisa hur de har använt tidigare erhållet stöd.
Fullmäktige ska inte göra någon prövning av hur stödet använts. Stöd kan
endast nekas om inte redovisningen har lämnats in i tid. Samtliga i skrivande
stund representerade partier i fullmäktige har lämnat sina redovisningar inom
den utsatta tiden.
Ekonomi
Kostnaden för årets partistöd uppgår enligt förslaget till 772 800 kronor.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt bilagan Sammanställning
partistöd 2022.
Förslag under sammanträdet
Johan Fredholm (M) biträdd av Anders Häggkvist (C), Olle Larsson (HP)
och ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen
lämnar kommunfullmäktige samma förslag som kommunledningsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma
förslag som kommunledningsutskottet och fastslår att svaret är ja.
Reservation
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 187

Meddelanden
Ärende
Kommunstyrelsen delges följande meddelanden:
Föreläggande, antagande av detaljplan för del av Malmagen 2:208,
Östersunds tingsrätt. Dnr KS 2022/286
Karta över regleringsområde i Klövsjö
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, förlängd igångsättningstid för
Skaftåsens vindkraftspark,
Förvaltningsrätten Härnösand. Dnr KS 2021/837
Livsmedelkontroller: Fjällsol servicehus, Norra skolan kök, Svegsmon
storkök,
Miljö- och byggnämnden. Dnr KS 2022/51
Protokoll § 97, sammanträdestider 2023,
Regionala utvecklingsnämnden
Protokoll 2022-05-25, Investeringsbehov plan Härjedalen,
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB
Protokoll, Biogas i Jämtland-Härjedalen AB
Protokoll Kf § 35, 2022-06-15, Årsredovisning 2021
Räddningstjänstförbundet Jämtlands län,
Bergs kommun
Protokoll Kf § 36, 2022-06-15, Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet
Jämtlands län,
Bräcke kommun
Protokoll Kf § 41 2022-06-16, Svar på medborgarförslag - Ändring av
postort för Storhogna,
Bergs kommun
Protokoll Kf § 43 2022-06-15, Gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan - utökning av budget 2023,
Bräcke kommun
Protokoll Kf § 44, 2022-06-15, Gemensam nämnd Berg, Bräcke, Härjedalen,
Bräcke kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 187, fortsättning
Protokoll Kf § 45 2022-06-15, Avsiktsförklaring - Att gå in i bolaget Vatten
och miljöresurs i Berg Härjedalen AB,
Bräcke kommun
Protokoll Kf § 47 2022-06-16, Införande av elektroniskt arkiv och
gemensam förvaltningsorganisation,
Bergs kommun
Protokoll Kf § 57, 2022-06-16, Årsredovisning 2021 - Jämtlands
Räddningstjänstförbund,
Ragunda kommun
Protokoll Kf § 68, 2022-06-16, Årsredovisning 2021
Räddningstjänstförbundet Jämtlands län,
Bergs kommun
Protokoll Kf § 68, 2022-06-22, sammanträdestider 2023,
Regionfullmäktige
Protokoll Kf § 71, 2022-06-20, Begäran om ovillkorat aktieägartillskott Inlandsbanan AB,
Arvidsjaurs kommun
Protokoll konstituerande möte 2022-07-01,
Kommunförbundet Jämtland/Härjedalen
Protokoll Ks § 101 Avsiktsförklaring samverkan Bräcke kommun - Vatten
och miljöresurs,
Bergs kommun
Protokoll Ks § 111, 2022-06-21, Avsiktsförklaring samverkan Härjedalens
kommun - gemensam överförmyndarnämnd,
Bergs kommun
Protokoll, folkhälso Z, 2022-05-16
Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet, 2022-05-30
Protokoll, Regionens samverkansråd, 2022-05-30
Reglerområde för snöskoter Klövsjö-Storhogna,
Bergs kommun
Rekommendation Kunskapsstyrning socialtjänsten,
Sveriges kommuner och regioner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 187, fortsättning
Ändring av Länsstyrelsens beslut för bildande av naturreservatet
Dalkarlskölen,
Länsstyrelsen Jämtlands län
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 188

Dnr KS 2022/773

Försäljning Funäsdalen 77:5
Beslut
Ärendet bordläggs till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
Ärende
I Funäsdalen råder idag vad Härjegårdar fastighets AB betraktar som akut
bostadsbrist. Som en del av åtgärder för att åtgärda detta önskar Härjegårdar
sälja ett par flerfamiljshus, så att intäkterna från försäljningen kan användas
till att finansiera nybyggnation av lägenhetshus.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att ärendet bordläggs till
nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och
fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 189

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

Ärende

Beslutsfattare

Dokumentid
145560

Avtalsrapporter juni 2022

Flera olika

Dokumentid
146000

Avtalsrapporter juli 2022

Flera olika

KS 2020/196 Bildande av Leader Grogrund

Kommunstyrelsens
ordförande

KS 2022/247 Ombud till konstituerande
förbundsmöte

Ordförande
socialutskottet

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 190

Samhällsutvecklingsförvaltningens verksamheter,
information
Ärende
Förvaltningschef Jonas Kojan lämnar kommunstyrelsen en information om
samhällutvecklingsförvaltningens verksamheter. Kojan går igenom
förvaltningens organisation och ansvarsområden, samt aktuella projekt.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 191

Avfallskärl, information
Ärende
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s avfall och servicechef, Lina
Eklund, går igenom hur de bruna (matavfall) och de gröna (restavfall)
avfallskärlen hanteras.
Från och med 2024 kommer alla fastighetsägare som inte har en egen
godkänd kompost vara tvungna att ha både brunt och grönt kärl.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 192

Ekonomisk uppföljning
Ärende
Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om
kommunens ekonomiska ställning till och med juli 2022. Enligt den idag
gällande prognosen kommer kommunen vid årets slut göra ett positivt
resultat om drygt 20 miljoner kronor.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 193

Dnr KS 2022/545

Ej verkställda beslut 2022
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
Ärende
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska, enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartalsvis
till fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande
beslut enligt SoL och LSS 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 verkställts, samt hur
lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. Statistiken
ska vara uppdelad på kön.
Rapport avseende kvartal 2 2022 presenteras förkommunstyrelsen.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och
fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 194

Dnr KS 2021/301

Övriga fråga, extra kommunstyrelsesammanträde
Beslut
Kommunstyrelsen sammanträder den 10 oktober en extra gång.
Ärende
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) påpekar att kommunfullmäktige vid
sitt sammanträde den 17 oktober måste besluta om gymnasieskolans
programutbud. Det innebär i sin tur att kommunstyrelsen måste, för att
kunna bereda ärendet sammanträda en gång innan dess.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) förslår att kommunstyrelsen den 10
oktober sammanträder en extra gång.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och
fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-09-14
Ks § 195

Övrig fråga, HR-chefens närvaro vid nästa ordinarie
sammanträde
Ärende
Karin Holmin (VH) anser att HR-chefen ska närvara vid kommunstyrelsens
nästa ordinarie sammanträde.
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) lovar att HR-chefen ska kallas till
nästa ordinarie kommunstyrelsesammanträde och anmodar
kommunstyrelsens ledamöter att till dess lämna frågor.
_____
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