
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Hrpf 
2021-11-04 

Plats och tid Medborgarhuset, P1, 09:00-11:55 
Beslutande Ledamöter 

Anders Häggkvist (kommunstyrelsen), ordförande 
Kerstin Persson (elöverkänsligas förening Jämtland/Härjedalen) 
Ulla Pålsson (HLF) 
Britt Fohlin (HRF) 
Åke Nilsson (PRO) 
Christina Ling (PRO) 
Lars-Ivar Nilsson (RPG) 
Märit Eriksdotter (SPF) 
Tjänstgörande ersättare 
Bo Löfgren (DHR) 
Karin Bergman (SKPF) 

Ej tjänstgörande ersättare Gunvor Jansson (SPF) 
Övriga närvarande Jana Solstedt, kommunpolis, paragrafer 31-32 

Ann-Kristin Olofsson, fastighetssamordnare, paragrafer 32-34 
Anda Embretzen, socialchef, paragrafer 34-35 
Malin Elmerstig, projektsamordnare, paragrafer 35-37 
Tommy Johansson, tillgänglighetsassistent 
Johan Höglund, sekreterare 

Underskrifter Paragrafer 31-38

Ordförande 

Anders Häggkvist 

Sekreterare 

Johan Höglund 

Justerare 

Lars-Ivar Nilsson 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Hrpf 
2021-11-04 

 

Justerandes sign. 

Ärendelista 
 
§ 31 Föregående mötes protokoll  

§ 32 Polisen  

§ 33 Strålnings- och elöverkänslighet  

§ 34 Aktuellt om tillgänglighet och enkelt 
avhjälpta hinder 

 

§ 35 Aktuellt från omsorgen  

§ 36 Flytt av biblioteken i Funäsdalen och 
Hede 

 

§ 37 Avveckling byvaktmästeri  

§ 38 Tillgänglighetspris 2021 2021/612 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
2021-11-04 

Hrpf § 31  

 

Justerandes sign. 

Föregående mötes protokoll 

ÄRENDE 

Rådet går igenom protokollet från sammanträdet 2021-08-26. Sekreterare 
Johan Höglund redogör för vad som gäller alkoholservering vid 
gemensamma arrangemang på exempelvis Senioren. 

Generellt kan sägas att enligt 8 kap. 1a § alkohollagen krävs inget tillstånd 
om alkohol ska serveras vid ett enstaka tillfälle, till inbjudna och till 
självkostnadspris. Närmare frågor om serveringstillstånd kan besvaras av 
kommunens alkoholhandläggare. 

_____ 
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Polisen, information 

ÄRENDE 

Kommunpolisen Jana Solstedt lämnar rådet en information om polisens 
verksamhet i kommunen, ambitionen är att rådet ska kunna fungera som en 
informationskanal för polisen. 

Solstedt påminner särskilt om de allt vanligare bedrägeriförsöken och om 
vikten av att vara uppmärksam på sådana. 

Personalläget i Härjedalen är bättre nu än det tidigare har varit, men polisen 
skulle gärna se att de blev ännu fler i Härjedalen. 

_____ 
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Strålnings- och elöverkänslighet, information 

ÄRENDE 

Kerstin Persson från elöverkänsligas förening Jämtland/Härjedalen lämnar 
rådet en kort information om vad det innebär att vara elöverkänslig. 
Elöverkänsligas förening är en ideell organisation som arbetar bland annat 
för att stödja de som är drabbade av elöverkänslighet, samt för att påverka 
och tillgängliggöra samhället för elöverkänsliga. 

_____ 
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Aktuellt om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder 

ÄRENDE 

Fastighetssamordnare Ann-Kristin Olofsson lämnar rådet en information om 
aktuella frågor kring fysisk tillgänglighet. Förutom projekteringen av 
Sonfjällsskolans ombyggnation pågår för närvarande endast normalt 
underhåll av fastigheter. 

Då Härjegårdar fastighets AB:s VD är förhindrad att delta vid dagens 
sammanträde, lovar fastighetssamordnaren att ta med sig en rad frågor till 
Härjegårdar fastighets AB. 

Rådet uppmärksammar fastighetssamordnaren på att församlingshemmets 
ramp, ledstång och dörröppnare är ur funktion. Samordnaren tar med sig 
synpunkterna. 

Rådet ställer frågor om hur tillgången till reservkraft säkras vid kommunens 
särskilda boenden. På Svegsmon finns kontinuerlig reservkraft. Övriga 
särskilda boenden är förberedda för att anslutas till reservkraft, men skulle 
sådan behövas, måste ett dieselaggregat köras till boendet och kopplas på. 

_____ 
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Aktuellt från omsorgen 

ÄRENDE 

Socialchef Anda Embretzen lämnar rådet en information om aktuella frågor 
vid omsorgen. 

Tredjedosvaccinering mot Covid19 har påbörjats. Vaccination mot 
säsongsinfluensa pågår också bland brukare och personal. 

Vid kommunens särskilda boenden finns fortfarande lediga platser. 

Förvaltningen arbetar för närvarande med översyn av vilka aktiviteter och 
vilken underhållning som ska erbjudas vid julhelgerna. Förvaltningen 
undersöker särskilt det eventuella behovet att anpassa aktiviteterna med 
hänsyn till att Covid19-pandemin fortfarande pågår. 

Eftersom pandemin har mattats under hösten, kommer man vid kommunens 
boenden återuppta mötena i förtroenderåden. 

Det finns planer på att i Sveg öppna mötesplats för äldre och dementa. Lokal 
är säkrad vid senioren. Det är ännu inte klart exakt i vilken form eller hur 
ofta mötesplatsen kommer arrangeras. 

Arbetet med att ta fram en ny äldreplan pågår. Socialutskottet ska vid ett 
kommande sammanträde ta fram en tidplan för arbetet. 

Socialförvaltningen arbetar dels med att säkra läkar- och sjuksköterske-
bemanning på Svegs hälsocentral under helgerna. Förvaltningen arbetar 
också fortsatt för att stärka hörselvården i kommunen. 

Från rådet ställs frågan om det vid särskilda boenden och inom hemtjänsten 
ges mediciner som ”tar ut varandra”, samt om det vore möjligt att skaffa en 
kommunfarmaceut som kan gå igenom vilka mediciner brukarna har? 
Embretzen svarar att läkemedelsgenomgångar ska göras regelbundet, men 
det är inget som kommunen kan råda över, eftersom detta är en fråga för 
primärvården. Att anställa en kommunfarmaceut är inte aktuellt.  

_____ 
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Flytt av biblioteken i Funäsdalen och Hede, information 

ÄRENDE 

Utvecklingsstrateg Malin Elmerstig lämnar rådet en information om planerna 
på att flytta biblioteken i Funäsdalen samt Hede. 

I Hede såväl som i Funäsdalen inryms folkbiblioteken i dagsläget i skolans 
lokaler. På båda orter behöver nu skolan tillgång till lokalerna. Det anses 
dessutom, sedan ett uppmärksammat våldsdåd i Trollhättan, olämpligt att 
folkbibliotek inryms i skolors lokaler. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen planerar för att även fortsättningsvis 
inrymma skol- och folkbiblioteken i både Funäsdalen och Hede i en 
gemensam lokal, men utanför själva skollokalerna. I Funäsdalen kan övre 
planet på väntsalen användas, men det kräver först en ändring av 
detaljplanen och en utbyggnad av lokalen. I Hede har Handelsbankens gamla 
lokaler identifierats som lämpliga.  

Förhoppningen är att flytten i Funäsdalen ska kunna vara verkställd vid 
årsskiftet 2022/2023. I Hede förväntas flytten vara verkställd i juni 2022.  

_____ 
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Avveckling byvaktmästeri, information 

ÄRENDE 

Utvecklingsstrateg Malin Elmerstig lämnar rådet en information om 
effekterna av kommunens beslut att avveckla byvaktmästeriverksamheten. 
Information har publicerats i Fjällnytt och i Tidningen Härjedalen. I slutet av 
november kommer skickas ett brev med information om beslutet, om RUT-
avdrag, samt med lista över alternativa utförare. 

Vidtalade aktörer som kan erbjuda motsvarande tjänster finns i Funäsdalen, 
Hede, Lillhärdal, Lofsdalen, Linsell, Sveg, Tänndalen, Vemdalen, Vemhån 
och Överberg. På dessa orter finns totalt 136 kunder som kommunen idag 
levererar byvaktmästeritjänster till. 

I Tännäs, Bruksvallarna, Älvros, Rismyr, Mittådalen, Messlingen, Herrö, 
Kolsätt, Mosätt, Hedeviken, Långå och Ytterberg finns det ännu inte 
bekräftade aktörer som kan leverera tjänsterna. Totalt berör detta 23 kunder 
som kommunen idag levererar byvaktmästeritjänster till. 

_____ 
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Tillgänglighetspris 2021 

BESLUT 

Rådet utser Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening till 
tillgänglighetspristagare 2021, samt överlämnar till arbetsutskottet att 
tillsammans med kommunikatören fastställa den slutliga motiveringen 
utifrån de motiveringar som har diskuterats vid dagens sammanträde. 

ÄRENDE 

Rådet ska varje år utse kommunens tillgänglighetspristagare. Priset ska ges 
till ett företag som använt sin kreativitet, kunskap och god service för att 
göra sin verksamhet mer tillgänglig för alla. 

Fyra nomineringar till årets pris har inkommit till kommunen. 

Ekonomi 
Prissumman är 10 000 kronor, vilket ryms inom den redan beslutade 
budgeten. 

YRKANDE 

Bo Löfgren yrkar att rådet utser Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk 
förening till tillgänglighetspristagare 2021, samt överlämnar till 
arbetsutskottet att tillsammans med kommunikatören fastställa den slutliga 
motiveringen utifrån de motiveringar som har diskuterats vid dagens 
sammanträde. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om rådet beslutar enligt Löfgrens yrkande och finner att 
svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
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