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Hrpf § 21 Dnr Ks 2021/190 

Justerandes sign.

Utredning arbetsmarknadsavdelningen 

BESLUT 

Rådets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Härjedalens kommuns 
arbetsmarknadsavdelning upphör att tillhandahålla byvaktmästeritjänster. 

ÄRENDE 

Arbetsmarknadsavdelningen utför i dagsläget byvaktmästeritjänster, 
generellt kallade fixartjänster, åt medborgare med biståndsbeslut. 

Byvaktmästeritjänsterna infördes före RUT-avdragen och gjorde då 
hushållsnära tjänster prisvärda för användaren. Med dagens RUT-avdrag blir 
skillnaden i pris mellan kommunen och det privata näringslivet liten. 
Tjänsterna har under lång tid varit hårt kritiserade av det lokala näringslivet 
och föreningen Företagarna, som aviserat att de är beredda att rättsligt pröva 
huruvida tillhandahållandet av tjänsten bryter mot kommunallagen, då den 
av föreningen uppfattas som att kommunen verkar på det egentliga 
näringslivets arena. 

Byvaktmästeritjänsterna är också enligt de ordinarie anställda på 
arbetsmarknadsavdelningen svåra att utföra, då de innebär långa resor, till 
sin natur ofta är oberäkneliga (snöskottning) och tillgången på den 
arbetskraft som ska leverera tjänsterna varierar stort. 

I samband med en eventuell avveckling av byvaktmästeriet kommer 
kommunen kartlägga vilka alternativa aktörer som kan utföra liknande 
tjänster. Resultatet av kartläggningen kommer att distribueras till de som i 
dagsläget nyttjar tjänsterna. 

Rådet har tidigare, vid sammanträdena den 4 mars och 6 maj, informerats om 
utredningen av arbetsmarknadsavdelningen. 

Ekonomi 
Förslaget kommer inte att ha någon avsevärd effekt på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Härjedalens kommuns arbetsmarknadsavdelning upphör att tillhandahålla 
byvaktmästeritjänster. 
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YRKANDE 

Anna Wiklund yrkar att rådet föreslår att byvaktmästeriet tillsvidare behålls i 
sin nuvarande form. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om rådets förslag ska vara detsamma som 
samhällsutvecklingsutskottets förslag, eller om rådets förslag ska vara 
detsamma som Wiklunds yrkande och finner att rådets förslag är detsamma 
som samhällsutvecklingsutskottets. 

Omröstning begärs. 

Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att biträda 
samhällsutvecklingsutskottets förslag, nej röst för att biträda Wiklunds 
yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Anders Häggkvist, Märit Eriksdotter, Britt Fohlin, 
Lars-Ivar Nilsson. 
Nej-röst: Anna Wiklund, Åke Nilsson. 

Ordförande finner att rådet med 4 ja-röster mot 2 nej-röster lämnar samma 
förslag som samhällsutvecklingsutskottet. 

Ordförande frågar om någon önska anmäla reservation eller särskild 
protokollsanteckning. Ingen reservation eller protokollsanteckning anmäls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen
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Härjegårdar fastighets AB:s utvecklingsarbete vid 
Senioren i Sveg och på Postgränd i Hede, information 

ÄRENDE 

Ordförande Anders Häggkvist lämnar en information om Härjegårdar 
fastighets AB:s arbete med att utveckla attraktiva seniorboenden i Sveg och i 
Hede. 

På Senioren i Sveg finns idag endast en ledig etta. Gällande postgränd i Hede 
har en enkät skickats ut till personer i närområdet som är 62 år och äldre. 
Den inledande analysen av enkäten tyder på att det finns intresse för nya 
seniorboenden i Hede. 

_____ 
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Rådets organisering och syfte 

ÄRENDE 

Med anledning av tidningsartiklar och insändare angående förslaget att 
avveckla byvaktmästeriet vill ordförande Anders Häggkvist diskutera rådets 
organisering och syfte. Tanken med rådet är att det ska vara ett forum för 
dialog och information mellan kommunstyrelsen och de i rådet ingående 
föreningarna. Kommunstyrelsen prioriterar de olika råden, men då ligger 
också ett ansvar på föreningarnas representanter att föra vidare information 
till övriga medlemmar i föreningarna.  

_____ 
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