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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

 

Justerandes sign. 

Ärendelista 
 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 15 Övrig fråga, aktuell information om situationens 

i Ukraina verkan på kommunens verksamheter 
 

§ 16 Arbetsgivarfrågor  
§ 17 Medborgarförslag att kommunen bjuder ut 

paviljongerna vid Sonfjällsskolan till hyra 
2021/923 

§ 18 Medborgarförslag om att ställa ut sopcontainrar i 
turistområden 

2021/405 

§ 19 Motion om att införa ett digitalt voteringssystem 2021/864 
§ 20 Motion om elektroniskt röstningssystem 2019/239 
§ 21 Gratifikation till personal för under pandemin väl 

utfört arbete 
2022/83 

§ 22 Övrig fråga, överlämningen av vägar  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 15  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, aktuell information om situationens i 
Ukraina verkan på kommunens verksamheter 

Beslut 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa situationens utveckling 
och se över hur kommunen kan hysa in behövande människor 

Ärende 

Kommunchef Gunnel Gyllander lämnar kommunledningsutskottet en 
information om hur situationen i Ukraina kan förväntas påverka kommunen. 
Migrationsverket beräknar att situationen på kort sikt kan komma att 
innebära fyra miljoner människor på flykt. Sverige förväntas dock inte vara 
ett primärt mottagningsland för dessa flyktingar. 

Det finns inget så kallat viseringskrav för ukrainska medborgare, utan dessa 
kan fritt resa in och uppehålla sig 90 dagar i landet. Skulle det komma 
flyktingar till kommunen, finns det i Härjegårdar fastighets AB:s bestånd 
lediga lägenheter som skulle kunna användas som flyktingbostäder. Frågan 
om vilka lägenheter som i så fall ska användas får prövas av bolagsstyrelsen.  

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag 
att följa situationens utveckling och se över hur kommunen kan hysa in 
behövande människor. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 16  

 

Justerandes sign. 

Arbetsgivarfrågor 

Beslut 

Förvaltningen ska för kommunledningsutskottet redovisa hur de skolenheter 
som stickprovkontrolleras har valts ut. 

Ärende 

HR-chef Elin Lemon lämnar kommunledningsutskottet en information om 
aktuella arbetsgivarfrågor. 

Arbetsmiljöverket ska imorgon, den 3 mars, träffa företrädare för kommunen 
för en inspektion av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Verket 
kommer som en del av inspektionen att göra stickprovsinspektioner av 
arbetsmiljöarbetet vid Sonfjällsskolan, Vemdalens, Lofsdalens och 
Lillhärdals skolor, samt vid Svegsmon. 

Fjällhälsan har sagt upp avtalet om företagshälsovård och kommunen 
kommer genomföra en upphandling för att kunna teckna avtal med en ny 
leverantör av företagshälsovård. 

Arbete med årets löneöversyn pågår. Kommunen har för tillfället kollektiv-
avtal med samtliga fack som organiserar personal vid kommunen, utom 
Vårdförbundet. HR-avdelningen räknar med att de nya lönerna i år kan 
betalas ut under juni månad. Från och med 2023 ska utbetalningen kunna ske 
redan i april. 

Lönekartläggningen är klar och kommer att presenteras utförligare då den 
har sammanställts i rapportform. Lemon kan dock redan nu meddela 
utskottet att man inte har hittat några osakliga löneskillnader mellan män och 
kvinnor. 

Med start den 15 mars, på chefsdagen, kommer HR-avdelningen introducera 
ett nytt chefsprogram, i syfte att ge kommunens chefer bättre förutsättningar 
att leda sina verksamheter. 

Avdelningen håller på att ta fram en ny rekryteringspolicy. Man kommer för 
ändamålet att tillsätt en arbetsgrupp bestående av representanter från 
HR-avdelningen och från facken. Arbetsgruppen redovisar sitt arbete för 
centrala samverkansgruppen vid sammanträdet i maj.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 16, fortsättning  

 

Justerandes sign. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne Persson (L) föreslår att förvaltningen ska för 
kommunledningsutskottet redovisa hur de skolenheter som 
stickprovkontrolleras har valts ut. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-chef 
Bildningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 17 Dnr Ks 2021/923 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag att kommunen bjuder ut 
paviljongerna vid Sonfjällsskolan till hyra 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att kommunen hyr ut de så 
kallade paviljongerna på Sonfjällsskolan i Hede. Sonfjällsskolan ska byggas 
om med början höstterminen 2022, under tiden som ombyggnationen sker 
kommer paviljongen att användas för skoländamål. 

Frågan om de så kallade paviljongernas framtid kommer att beslutas när 
ombyggnationen av huvudbyggnaden är klar. 

Ekonomi 
Ingen effekt 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottets förslag ska vara detsamma 
som kommunledningsförvaltningens och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 18 Dnr Ks 2021/405 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att ställa ut sopcontainrar i 
turistområden 

Beslut 

Ärendet bordläggs till dess att det i beredningen av kretsloppsplanen är klarlagt 
om hanteringen av turistsopor ska ingå i sagda plan. 

Ärende 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen för att motverka 
nedskräpning ställer ut containrar i vilka turister med mobilt boende (tält, 
husbil, husvagn) kan slänga sitt hushållsavfall. 
 
Avfall från tillfälliga besökare med mobilt boende (s k ”turistsopor”) och 
nedskräpning är inte kommunens avfallskollektivs ansvar. Nedskräpning är ett 
problem som förvisso berör avfallskollektivet, men ansvaret vilar på den 
enskilde; fastighetsägare, kommunen (skattekollektivet), Länsstyrelsen, 
destinationsbolag med flera, beroende på var nedskräpningen sker. 
 
Det behövs ett helhetsgrepp om nedskräpning i kommunen. Detta är också 
något som arbetas med i beredningen av kommunens kretsloppsplan. 
Kretsloppsplanen förväntas beslutas av kommunfullmäktige nära halvårsskiftet 
2022. 

Ekonomi 
Om kommunen bifaller medborgarförslaget kommer kommunen faktureras för 
containrarnas tömning av Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att ärendet bordläggs till dess 
att det i beredningen av kretsloppsplanen är klarlagt om hanteringen av 
turistsopor ska ingå i sagda plan. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 19 Dnr Ks 2021/864 

 

Justerandes sign. 

Motion om att införa ett digitalt voteringssystem 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunen anskaffar ett elektroniskt 
omröstningssystem. 

Kommunledningsförvaltningen har sedan tidigare undersökt vilka system för 
voteringar som erbjuds och funnit ett som passar bra för kommunens 
ändamål. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Olle Larsson (HP) och 
Anders Häggkvist  (C) föreslår att kommunledningsutskottets förslag ska 
vara detsamma som kommunledningsförvaltningens. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 20 Dnr Ks 2019/239 

 

Justerandes sign. 

Motion om elektroniskt röstningssystem 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärende 

Pontus Nissblad (M) föreslår att kommunen anskaffar ett elektroniskt 
omröstningssystem. 

Kommunledningsförvaltningen har sedan tidigare undersökt vilka system för 
voteringar som erbjuds och funnit ett som passar bra för kommunens 
ändamål. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Olle Larsson (HP) och 
Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunledningsutskottets förslag ska 
vara detsamma som kommunledningsförvaltningens. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 21 Dnr Ks 2022/83 

 

Justerandes sign. 

Gratifikation till personal för under pandemin väl utfört 
arbete 

Beslut 

Kommunledningsutskottet ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
inför kommunstyrelsens sammanträde närmare utreda vilket antal timmar 
som kan vara en lämplig gräns enligt andra stycket i kommunlednings-
förvaltningens förslag. 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 000 kr per anställd för att stärka 
arbetsglädje och arbetsgemenskap i arbetslagen att fritt användas på varje 
arbetsplats. Kommunens riktlinjer för representation ska följas. 

Ärende 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16 att ge kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ge personalen någon form 
av uppmuntran utifrån det tuffa läge flertalet av verksamheterna befunnit sig i 
under en lång tid under corona-pandemin. En uppmuntran i form av 
presentkort har tidigare utretts och inte bedömts möjlig att genomföra. 

Ekonomi 
Uppmuntran kommer att medföra kostnader i storleksordningen 2 500 000 kr. 
Kostnaden kommer att belasta kommunstyrelsens verksamhet. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
avsätta 2 000 kr per anställd för att stärka arbetsglädje och arbetsgemenskap i 
arbetslagen att fritt användas på varje arbetsplats. Kommunens riktlinjer för 
representation ska följas. 
 
Tillsvidareanställda, månadsanställda och timanställda som uppnått ett visst 
antal arbetade timmar ska omfattas av uppmuntran. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 21, fortsättning Dnr Ks 2022/83 

 

Justerandes sign. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) 
föreslår att kommunledningsutskottet lämnar första stycket i 
kommunledningsförvaltningens förslag som sitt eget, samt att utskottet ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunstyrelsens 
sammanträde närmare utreda vilket antal timmar som kan vara en lämplig 
gräns enligt andra stycket i kommunledningsförvaltningens förslag. 

Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Olle Larsson (HP) föreslår att alternativa 
upplägg för gratifikationer undersöks inför kommunstyrelsens sammanträde 
den 16 mars.  

Olle Larsson (HP) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att 
oberoende vilken modell för gratifikation som väljs ska viss personal som 
under pandemin har kunnat arbeta hemifrån undantas från gratifikationen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunledningsutskottet beslutar enligt hans 
eget och Häggkvists förslag eller enligt Perssons och Larssons förslag och 
fastslår att kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförande Nordlanders 
och Häggkvists förslag. Omröstning begärs. 

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

Ja: Anders Häggkvist (C) Magnus Karlsson (S) Lars-Gunnar Nordlander (S). 

Nej: Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L). 

Ordförande fastslår att 3 av kommunledningsutskottets ledamöter har röstat ja 
och 2 har röstat nej. Kommunledningsutskottet beslutar därför enligt 
ordförande Nordlanders och Häggkvists förslag. 

Ordförande frågar sedan om kommunledningsutskottet också beslutar enligt 
Larssons förslag och fastslår att svaret är nej. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för att bifalla Larssons förslag, nej för att avslå Larssons förslag. 

Ja: Olle Larsson (HP). 

Nej: Anders Häggkvist (C), Bengt-Arne Persson (L), Magnus Karlsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 21, fortsättning Dnr Ks 2022/83 

 

Justerandes sign. 

Ordförande fastslår att 1 av kommunledningsutskottets ledamöter har röstat ja 
och 4 har röstat nej. Kommunledningsutskottet avslår därför Larssons förslag. 

Reservation 

Olle Larsson (HP) och Bengt-Arne Persson (L) reserverar sig mot 
kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-02 

KLU § 22  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, överlämningen av vägar 

Beslut 

Flygplatschef Mathias Wiberg och projektsamordnaren för överlämning av 
vägar, Klas Hallman, kallas till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde, för att redogöra för projektet. 

Ärende 

Bengt-Arne Persson (L) påpekar att om kommunen åtagit sig att rusta upp 
vägar innan de överlämnas till fastighetsägarna, så måste kommunen också 
ta hänsyn till Trafikverkets besiktningsprotokoll. Endast på så vis kan 
kommunen bilda sig en uppfattning om vilka åtgärder som måste vidtas 
innan överlämningen, och om kostnaden för dessa. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne Persson (L) föreslår att flygplatschef Mathias Wiberg och 
projektsamordnaren för överlämning av vägar, Klas Hallman, kallas till 
nästkommande kommunstyrelsesammanträde, för att redogöra för projektet. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Flygplatschef 
Projektsamordnare överlämning av vägar 
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