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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-11-03 

Klu § 69 Dnr KS 2021/405 

 

Medborgarförslag om att ställa ut sopcontainrar i 
turistområden 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen ska ställa ut och 
bekosta sopcontainrar på några destinationer i västra Härjedalen för att minska 
nedskräpningen i naturen. 
 
Kommunledningsutskottet återremitterade ärendet i mars 2022 i avvaktan på 
den kretsloppsplan som var under framtagande, för att se om den skulle beakta 
frågan. Så har inte skett. 
 
Alla fastighetsägare är skyldiga att ha kärl för sopor, så de som dessa sopcon-
tainrar skulle betjäna är de som är på genomresa eller ”fricampar”, det vill säga 
inte bor på campingplats eller dylikt. Dessa turister befinner sig heller inte 
alltid i anslutning till en tätort. Erfarenheten av att ställa ut sopcontainrar till 
allmänhetens förfogande är att de används av väsentligt många fler än denna 
kategori och att det dessutom skulle lämnas avfall i dessa som inte hör hemma 
i en sopcontainer. Det skulle också vara problematiskt att definiera vilka orter 
eller platser som skulle komma i fråga för utställande av allmänna containrar. 

Sammantaget gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att det inte är 
kommunens ansvar att ställa ut och finansiera avfallshanteringen för personer 
på genomresa eller personer som ”fricampar”. 

Ekonomi 
Utställande av containrar för allmänheten skulle innebära en kostnad för 
kommunen. Storleken skulle bero på antalet. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-11-03 

Klu § 70 Dnr KS 2022/803 

 

Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare 

Beslut 

Kommunledningsutskottet ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett förslag till ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 

Ärende 

Enligt kommunallagens 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige varje 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare, inklusive hur målen och 
riktlinjerna ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunlednings-
utskottet ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
till ett sådant program. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-11-03 

Klu § 71 Dnr KS 2022/908 

 

Styrdokument Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
AB 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, 
nytt ägardirektiv och nytt samverkansavtal för Vatten och miljöresurs AB att 
gälla från och med 1 januari 2023, för att möjliggöra Bräcke kommuns 
inträde i bolaget. I samband med detta ändras bolagets namn till Vatten och 
miljöresurs AB. 

Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes 
kommunfullmäktige antar likalydande beslut. 

Ärende 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB är sedan 1 januari 2019 Bergs 
och Härjedalens kommuners driftbolag för VA och renhållnings-
verksamheterna. Anläggningarna ägs fortfarande av respektive kommun. 
Syftet med bolagets tillkomst var att möjliggöra effektiviseringar och 
specialiseringar, underlätta kompetens- och personalförsörjning samt att 
minska sårbarheten i respektive organisation. 
 
Bräcke kommun har under 2022 köpt kompetens och tjänster av bolaget vad 
gäller avfallsverksamheten och har nu efterfrågat möjligheten att ingå i 
bolaget både vad gäller renhållningsverksamheten och VA-verksamheten. 
Kommunstyrelserna i Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner har under 
våren 2022 avgivit avsiktsförklaringar om gemensam verksamhet i bolaget.  
 
Bräcke köper in sig i bolaget, genom en nyemission, med samma antal 
aktier, till samma summa som Berg och Härjedalen erlade när bolaget 
bildades.  
 
Nya förslag till bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och 
samverkansavtal har tagits fram för att möjliggöra Bräcke kommuns inträde i 
bolaget. I samband med detta ändras bolagets namn från Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB till Vatten och miljöresurs AB. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen inverkan på kommunens ekonomi. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-11-03 

Klu § 71, fortsättning Dnr KS 2022/908 

 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anta ny bolagsordning, nytt aktieägaravtal, nytt ägardirektiv och nytt 
samverkansavtal för Vatten och miljöresurs AB att gälla från och med 1 
januari 2023, för att möjliggöra Bräcke kommuns inträde i bolaget. I 
samband med detta ändras bolagets namn till Vatten och miljöresurs AB. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes 
kommunfullmäktige antar likalydande beslut. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-11-03 

Klu § 72 Dnr KS 2022/941 

 

Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke, Berg och 
Härjedalen 

Beslut 

Kommunledningsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag. 

Ärende 

Enligt kommunallagen finns möjlighet för två eller flera kommuner att skapa 
gemensamma nämnder som kan fullgöra kommunernas uppgifter inom sitt 
område. Nämndens uppgifter ska preciseras i en överenskommelse och det 
ska också finnas ett reglemente för nämnden. Varje samverkande kommun 
ska vara representerad i nämnden genom utsedda förtroendevalda. Överför-
myndarnämnden utövar tillsyn över ställföreträdares (förmyndare, god man 
och förvaltare) verksamhet. Verksamheten är i princip helt lagstyrd och det 
kommunala handlingsutrymmet för ledning och styrning är relativt 
begränsat. 
 
Bräcke och Bergs kommuner har haft gemensam överförmyndarnämnd 
sedan 1 januari 2015, där Bräcke har varit värdkommun. Härjedalens 
kommun har under 2022 köpt överförmyndarhandläggartjänst av den 
gemensamma nämnden. 
 
Några förslag till styrande dokument finns ännu inte tillgängliga. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen verkan på kommunens ekonomi. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att 
kommunledningsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Bräcke kommun 
Bergs kommun 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-11-03 

Klu § 73 Dnr KS 2022/794 

 

Avgift vid borgerlig vigsel 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige höjer avgiften för borgerlig vigsel utförd av 
kommunens vigselförrättare till 1 000 kronor exklusive moms (1 250 kronor 
inklusive moms) från och med 1 januari 2023. 

Ärende 

Avgiften för borgerlig vigsel utförd av någon av kommunens vigselförrättare 
har varit oförändrad sedan 2020. En revidering av avgiften bör ske för att 
matcha de kostnader som uppstår i samband med en borgerlig vigsel inom 
kommunen. Höjningen som föreslås träda i kraft 1 januari 2023 är en ökning 
på 100 kronor från nuvarande avgift. 

Ekonomi 
Med höjningen innebär utförda vigslar ingen kostnad för kommunen. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige höjer 
avgiften för borgerlig vigsel utförd av kommunens vigselförrättare till 1 000 
kronor exklusive moms (1 250 kronor inklusive moms) från och med 1 
januari 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svart är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-11-03 

Klu § 74  

 

 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunledningsutskottet en 
uppföljning av kommunen ekonomiska ställning till och med september 
2022. Enligt idag gällande prognos kommer kommunen vid årets slut göra 
ett positivt resultat om cirka 31,5 miljoner kronor. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-11-03 

Klu § 75  

 

 

Övrig fråga, föreningsbidrag 

Beslut 

Kommunledningsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
extra utbetalningar av föreningsstöd 2022. 

Ärende 

Mot bakgrund av att kommunen i år ser ut att göra ett bra resultat, samtidigt 
som flera föreningar kämpar med sin ekonomi väcks frågan om kommunen 
kunde vara mer generös med årets föreningsbidrag.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) förslår att kommunlednings-
utskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till extra 
utbetalningar av föreningsstöd 2022. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Fritid- och kulturchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-11-03 

Klu § 76 Dnr KS 2022/221 

 

Övrig fråga, flytt av kommunledningsutskottets 
sammanträde den 2 februari 

Beslut 

Kommunledningsutskottet flyttar sitt sammanträde den 2 februari 2023 till 
den 1 februari 2023. 

Ärende 

Kommunledningsutskottets planerade sammanträde den 2 februari 2023 
”krockar” med en särskild samverkansdag för civilt försvar som 
landshövdingen avser bjuda in till.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att 
kommunledningsutskottet flyttar sitt sammanträde den 2 februari 2023 till 
den 1 februari 2023. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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