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Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 24 Ordningsfrågor  
§ 25 Information från och frågor till 

bildningsförvaltningen 
 

§ 26 Medborgarförslag om att medborgarförslag ska 
avgöras av kommunfullmäktige och inte 
kommunstyrelsen 

2022/382 

§ 27 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/381 

§ 28 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/383 

§ 29 Medborgarförslag om att kommunen sätter 
tillbaka staketet till hundrastgården vid Storön 
och låter föreningen Hundlek i Sveg ta över 
driften 

2022/384 

§ 30 Medborgarförslag om att kommunen sätter 
tillbaka staketet på rastgården Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/385 

§ 31 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

2022/386 

§ 32 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården på storön i Sveg 

2022/387 

§ 33 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/388 

§ 34 Medborgarförslag om att kommunen ska 
återställa hundrastgården i Sveg och överlämna 
driften till föreningen hundlek i Sveg 

2022/389 

§ 35 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/390 

§ 36 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek 

2022/391 

§ 37 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
staketet vid hundrastgården Storön Sveg och 
lämnar över driften till föreningen "hundlek i 
Sveg" 

2022/392 
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Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 38 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/380 

§ 39 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/379 

§ 40 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
staketet till hundrastgården Storön Sveg och 
överlämnar driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/378 

§ 41 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/377 

§ 42 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/376 

§ 43 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/375 

§ 44 Medborgarförslag om att kommunen ska sätta 
tillbaka staketet på rastgården Storön och lämna 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/394 

§ 45 Medborgarförslag om att rastgården för hundarna 
i Sveg återställs och sedan lämnas över till 
föreningen Hundlek i Sveg 

2022/395 

§ 46 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/396 

§ 47 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar driften till 
föreningen "Hundlek i Sveg" 

2022/398 

§ 48 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

2022/399 

§ 49 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/403 

§ 50 Medborgarförslag om att kommunen ska sätta 
tillbaka hundrastgården, Sveg 

2022/405 

§ 51 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/410 
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Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 52 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/414 

§ 53 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/419 

§ 54 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/420 

§ 55 Medborgarförslag om att hundrastgården behöver 
vara kvar 

2022/421 

§ 56 Medborgarförslag om att införa hundrastgården 2022/422 
§ 57 Medborgarförslag om att kommunen återställer 

hundrastgården och utedassen 
2022/393 

§ 58 Medborgarförslag om att kommunen på lämpligt 
vis börjar bidra till att öka kommunens invånares 
kunskap om klimatkrisen, hållbara livsstilar och 
klimatomställning. 

2022/397 

§ 59 Medborgarförslag om att öppna upp den 
kallställda lägenhetslängan i Hede för att ta emot 
flyktingar från Ukraina 

2022/177 

§ 60 Medborgarförslag om lekparken i Vemdalen 2022/213 
§ 61 Medborgarförslag om att bygga simbassäng i 

Funäsdalen som även kan användas som 
skyddsrum och samlingslokal 

2022/348 

§ 62 Medborgarförslag om att utreda möjligheten att i 
stället för att flytta biblioteket i Hede till före 
detta Handelsbanken undersöka om Apoteket 
Hjärtat kan flytta in där i stället 

2022/68 

§ 63 Redovisning, motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde 

 

§ 64 Motion om elektroniskt röstningssystem 2019/239 
§ 65 Motion om att införa ett digitalt voteringssystem 2021/864 
§ 66 Motion om att inför kommande mandatperiod 

undersöka statliga arbetstillfällen till Härjedalen 
2021/863 

§ 67 Motion om att återinföra byvaktmästeriet 2021/865 
§ 68 Allmänhetens frågestund 2022/322 
§ 69 Granskning av kompetensförsörjning 2021/706 
§ 70 Granskning av näringslivsarbete 2021/707 
§ 71 Granskning av grundskolans måluppfyllelse 2021/979 
§ 72 Granskning av finansiella placeringar 2021/980 

4



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

 

 

Paragraf Ärende Diarie-
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§ 73 Snöprojektet i Sveg, utbyggnad av 
snöproduktionssystem på Svegs skidstadion 

2020/1030 

§ 74 Regler för inackorderingstillägg 2022/143 
§ 75 Samverkan med regionen, kommunförbund 2022/247 
§ 76 Aktieägartillskott Inlandsbanan AB 2022/249 
§ 77 Upptagande av lån 2022/256 
§ 78 Detaljplan för del av Malmagen 2:208 2022/286 
§ 79 Ej verkställda beslut 2021 2021/368 
§ 80 Val av ersättare i Vatten och miljöresurs i Berg 

Härjedalen AB:s styrelse efter Pontus Nissblad 
(M) 

2022/267 

§ 81 Val av lekmannarevisor att granska Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 

2022/339 

§ 82 Val av ersättare för lekmannarevisorn som 
granskar Biogas i Jämtland-Härjedalen AB:s 
verksamhet 

2022/339 

§ 83 Val av nämndeman vid tingsrätten i Östersund 2022/353 

 

5



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 24  

 

Ordningsfrågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendena 21–23 (Granskning av bygglov 
dnr KS 2022/105, Granskning av bisysslor dnr KS 2022/134 och Granskning 
av distansarbete dnr KS 2022/135) på dagens föredragningslista till nästa 
sammanträde. 

Kommunfullmäktige behandlar idag punkten Allmänhetens frågestund (dnr 
KS 2022/322) först när Lars-Gunnar Nordlander (S) har anslutit till 
sammanträdet. 

Ärende 

Ändringar i dagens föredragningslista. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bordlägger ärendena 21–23 (Granskning av bygglov dnr 
KS 2022/105, Granskning av bisysslor dnr KS 2022/134 och Granskning av 
distansarbete dnr KS 2022/135) på dagens föredragningslista till nästa 
sammanträde, samt att kommunfullmäktige idag behandlar punkten 
Allmänhetens frågestund (dnr KS 2022/322) först när 
Lars-Gunnar Nordlander (S) har anslutit till sammanträdet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Kf § 25  

 

 

Information från och frågor till bildningsförvaltningen 

Ärende 

Bildningschef Tina Svensson-Hammargård lämnar kommunfullmäktige en 
information om bildningsförvaltningens verksamheter under 2021. 
Hammargård-Svensson besvarar också tillsammans med bildningsutskottets 
ordförande Johan Fredholm (M) muntligen frågor som i förväg har lämnats 
till dem. 

_____ 
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2022-04-25 

Kf § 26 Dnr KS 2022/382 

 

Medborgarförslag om att medborgarförslag ska 
avgöras av kommunfullmäktige och inte 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att medborgarförslag ska avgöras av 
kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 27 Dnr KS 2022/381 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att beslutet i detta 
ärende ska gälla för samtliga nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

Ordförande föreslår därefter att kommunfullmäktige överlämnar 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om beslutet i detta ärende ska gälla som beslut också 
för samtliga nya medborgarförslag vid dagens sammanträde som uteslutande 
rör hundrastgård och fastslår att svaret är ja. 

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige överlämnar 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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2022-04-25 

Kf § 28 Dnr KS 2022/383 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 29 Dnr KS 2022/384 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen sätter tillbaka 
staketet till hundrastgården vid Storön och låter 
föreningen Hundlek i Sveg ta över driften 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen sätter tillbaka 
staketet till hundrastgården vid Storön och låter föreningen Hundlek i Sveg 
ta över driften. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 30 Dnr KS 2022/385 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen sätter tillbaka 
staketet på rastgården Storön och lämnar över driften 
till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen sätter tillbaka 
staketet på rastgården Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek 
i Sveg å det snaraste. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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Kf § 31 Dnr KS 2022/386 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 32 Dnr KS 2022/387 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 33 Dnr KS 2022/388 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 34 Dnr KS 2022/389 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen ska återställa 
hundrastgården i Sveg och överlämna driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården i Sveg och överlämnar driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 35 Dnr KS 2022/390 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 36 Dnr KS 2022/391 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 37 Dnr KS 2022/392 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer staketet 
vid hundrastgården Storön Sveg och lämnar över 
driften till föreningen "Hundlek i Sveg" 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer staketet 
vid hundrastgården Storön Sveg och överlämnar driften till föreningen 
Hundlek i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 38 Dnr KS 2022/380 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 39 Dnr KS 2022/379 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer hundrast-
gården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 40 Dnr KS 2022/378 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer staketet 
till hundrastgården Storön Sveg och överlämnar driften 
till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer staketet 
till hundrastgården Storön Sveg och överlämnar driften till föreningen 
Hundlek i Sveg, snarast. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 41 Dnr KS 2022/377 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 42 Dnr KS 2022/376 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer hundrast-
gården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 43 Dnr KS 2022/375 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 44 Dnr KS 2022/394 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen ska sätta tillbaka 
staketet på rastgården Storön och lämna över driften 
till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen sätter tillbaka 
staketet på rastgården Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek 
i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 45 Dnr KS 2022/395 

 

 

Medborgarförslag om att rastgården för hundarna i 
Sveg återställs och sedan lämnas över till föreningen 
Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer rastgården 
för hundarna i Sveg och sedan lämnar över den till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 46 Dnr KS 2022/396 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer hundrast-
gården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 47 Dnr KS 2022/398 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar driften till 
föreningen "Hundlek i Sveg" 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 48 Dnr KS 2022/399 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer hundrast-
gården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 49 Dnr KS 2022/403 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer hundrast-
gården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 50 Dnr KS 2022/405 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen ska sätta tillbaka 
hundrastgården, Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen förslår att kommunen sätter tillbaka 
hundrastgården. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 51 Dnr KS 2022/410 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer hundrast-
gården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 52 Dnr KS 2022/414 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 53 Dnr KS 2022/419 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 54 Dnr KS 2022/420 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 55 Dnr KS 2022/421 

 

Medborgarförslag om att hundrastgården behöver vara 
kvar 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen låter hundrastgården 
vara kvar. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 56 Dnr KS 2022/422 

 

Medborgarförslag om att införa hundrastgården 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen förslår att kommunen inför hundrastgården. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att beslutet i § 27 (att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut) ska gälla 
som beslut för samtliga de nya medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som uteslutande rör hundrastgård. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 57 Dnr KS 2022/393 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården och utedassen 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården och utedassen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 58 Dnr KS 2022/397 

 

 

Medborgarförslag om att kommunen på lämpligt vis 
börjar bidra till att öka kommunens invånares kunskap 
om klimatkrisen, hållbara livsstilar och 
klimatomställning 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

Flera personer som bor i kommunen föreslår att kommunen beslutar att man 
på lämpligt vis börjar bidra till att öka kommunens invånares kunskap om, 
och förhoppningsvis även intresse, för klimatkrisen, hållbara livsstilar och 
klimatomställning. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunikatörer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 59 Dnr KS 2022/177 

 

 

Medborgarförslag om att öppna upp den kallställda 
lägenhetslängan i Hede för att ta emot flyktingar från 
Ukraina 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen öppnar upp den 
kallställda lägenhetslängan i Hede för att kunna ta emot flyktingar från 
Ukraina. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 60 Dnr KS 2022/213 

 

 

Medborgarförslag om lekparken i Vemdalen 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen rustar upp lekparken 
på Parkgatan i Vemdalen och låter den ingå i kommunens skötsel, alternativt 
att kommunen bygger en ny lekplats på en annan, mer central plats. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Fastighetssamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 61 Dnr KS 2022/348 

 

 

Medborgarförslag om att bygga simbassäng i 
Funäsdalen som även kan användas som skyddsrum 
och samlingslokal 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen bygger en 
simbassäng i Funäsdalsberget som även kan användas som skyddsrum och 
samlingslokal. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 62 Dnr KS 2022/68 

 

 

Medborgarförslag om att utreda möjligheten att i stället 
för att flytta biblioteket i Hede till före detta 
Handelsbanken undersöka om Apoteket Hjärtat kan 
flytta in där i stället 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

Under 2021 anslog kommunfullmäktige 60 miljoner kronor till renovering 
av Sonfjällsskolan i Hede med syftet att bättre nyttja skolans lokaler och 
sänka driftkostnaden. I samband med renoveringen ska folkbiblioteket flytta 
ut ur skolans lokaler för att ge rum åt skolans verksamhet. Förvaltningen har 
undersökt olika lokaler och funnit den före detta Handelsbankslokalen bäst 
lämpad för bibliotekets ändamål. 

Avdelningen för kultur och fritid har kommit långt i processen att flytta 
Hedes bibliotek. Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2021 (§ 277) 
att omfördela 800 000 kronor för att flytta Hede bibliotek till före detta 
Handelsbankens lokal. Nödvändiga åtgärder i form av att ansöka om 
detaljplaneändring, se över eventuell lokalanpassning och rita upp det nya 
biblioteket har vidtagits. Den 10 juni 2022 behöver den nya lokalen vara klar 
för bibliotekets behov, nya möbler ha införskaffats och satts upp, böcker 
flyttats in. Den gamla lokalen på skolan ska vid samma tidpunkt vara helt 
tömd för att renoveringen ska kunna påbörjas.  

Biblioteken uppfyller en mycket viktig roll som mötesplats i samhället och 
har ett gott förtroende hos allmänheten. Om apoteket Hjärtat hade önskat 
byta lokal hade de själva kunnat kontakta fastighetsägaren för förhandling 
om lokalen.  

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi förväntas.  

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 62, fortsättning Dnr KS 2022/68 

 

 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Holmins förslag 
eller enligt Häggkvists förslag och fastslår att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Häggkvists förslag. 

Reservation 

Ingegärd Fjällgärde (-) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Avdelningschef kultur och fritid  
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Redovisning, motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde 

Ärende 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) konstaterar att inga motioner 
har lämnats in sedan fullmäktiges sammanträde den 28 februari. 

_____ 
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Motion om elektroniskt röstningssystem 

Beslut 

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. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Förslag under sammanträdet 

Ingegärd Fjällgärde (-) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Fjällgärdes förslag 
eller enligt Holmins förslag och fastslår att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Holmins förslag. 

Reservation 

Ingegärd Fjällgärde (-) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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Motion om att införa ett digitalt voteringssystem 

Beslut 

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. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Förslag under sammanträdet 

Ingegärd Fjällgärde (-) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Karin Holmin (VH) biträdd av Ted Länsberg (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Fjällgärdes förslag 
eller enligt Holmins och Länsbergs förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Holmins och Länsbergs förslag. 

Reservation 

Ingegärd Fjällgärde (-) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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Motion om att inför kommande mandatperiod 
undersöka statliga arbetstillfällen till Härjedalen 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) föreslår att inför kommande mandatperiod ska 
kommunen undersöka möjligheterna att etablera statliga arbeten i landskapet 
Härjedalen. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) biträdd av Olle Larsson (HP), Åke Remén (V), 
Karin Holmin (VH) och Billy Anklew (-) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen. 

Mats Ericsson (C) biträdd av Lars-Olof Mattsson (M) föreslår att 
kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Länsbergs med 
fleras förslag eller enligt Ericssons och Mattssons förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ericssons och Mattssons förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att besluta enligt 
Ericssons och Mattssons förslag, nej för att besluta enligt Länsbergs med 
fleras förslag.  

Ja: Mats Ericsson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), 
Mikael Jonasson (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Linda Bergström (S), Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), 
Per-Erik Johansson (S), Inger Larsson (S), Christer Nordqvist (S), 
Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S). 
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Nej: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), 
Åke Remén (V), Karin Holmin, (VH). 

Ordförande fastslår att 19 av kommunfullmäktiges ledamöter har röstat ja 
och 8 har röstat nej. Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt Ericssons 
och Mattssons förslag. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 
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Motion om att återinföra byvaktmästeriet 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunen återinför byvaktmästeriet.  

Kommunen upphörde vid årsskiftet 2021–2022 att tillhandahålla 
byvaktmästeritjänster. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) biträdd av Åke Remén (V), Karin Holmin (VH), 
Göran Pålsson (S), Margareta Mahmoud-Persson (KD) och Billy Anklew (-) 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S) och 
Olle Larsson (HP) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Länsbergs med 
fleras förslag eller enligt Häggkvists med fleras förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Häggkvists med fleras förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för Häggkvists med 
fleras förslag, nej för Länsbergs med fleras förslag. 
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Ja: Mats Ericsson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), 
Mikael Jonasson (C), Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Linda Bergström (S), 
Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), Per-Erik Johansson (S), Inger Larsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Maria Olsson (S). 

Nej: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Göran Pålsson (S), Ted Länsberg, (SD), 
Bo Danielsson (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 20 av kommunfullmäktiges ledamöter har röstat ja 
och 8 har röstat nej. Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt Häggkvists 
med fleras förslag. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Göran Pålsson (S), Ted Länsberg, (SD), 
Bo Danielsson (V), Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig 
mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 
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Allmänhetens frågestund 

Ärende 

En person ställer följande frågor, angående närvårdsavtalet (näva), till 
Anders Häggkvist (C): Varför har näva-sjuksköterskorna erbjudits andra 
tjänster om kommunen har intention om att förlänga avtalet enligt 
socialchefen? Tyder inte omplaceringarna och neddragning av 
sjuksköterskornas tjänster, på att kommunen planerar för ett nerläggande av 
närvård i Sveg snarare än att förnya avtalet? Hur snabbt kan 
sjuksköterskeplatserna bemannas om avtalet förlängs med regionen med 
tanken på att folk sagt upp sig och det är brist på sjuksköterskor? Häggkvist 
besvarar muntligen frågorna. 

Samma person ställer följande frågor, angående närvårdsavtalet, till 
Lars-Gunnar Nordlander (S): Det här avtalet sades upp redan 2019, ska det 
ta över 3 år att förhandla och få till ett fungerande avtal? Är det rätt mot 
medborgarna att vi kan stå utan dessa näva-platser och ska måsta åka till 
Östersund för akut inläggning och observation under kvällar, nätter och 
helger? Hur anser du kommunen ska lösa detta för medborgarnas bästa nu 
när sjuksköterskorna har sagt upp sig och bristen på sjuksköterskor kommer 
påverka detta vid en eventuell förlängning av avtalet? Nordlander besvarar 
muntligen frågorna. 

Sedan samtliga frågor besvarats förklarar ordförande frågestunden avslutad. 

_____ 
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Granskning av kompetensförsörjning 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och svaret till handlingarna. 

Ärende 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens kom-
petensförsörjningsarbete enligt revisionsplan. Syftet med granskningen är att 
bedöma om kommunens övergripande arbete med kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling av befintliga medarbetare är ändamålsenligt och 
tillräckligt. Kommunstyrelsen svarade den 15 december 2021 revisorerna. 

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) lämnar 
kommunfullmäktige en information om granskningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger granskningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Granskning av näringslivsarbete 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger granskningen till handlingarna. 

Ärende 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av 
näringslivsarbetet. Kommunstyrelsen svarade revisorerna den 15 december 
2021. 

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) lämnar 
kommunfullmäktige en information om revisionsrapporten. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger granskningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Granskning av grundskolans måluppfyllelse 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger granskningen till handlingarna. 

Ärende 

Revisorerna har, genom KPMG, låtit bedöma om huvudmannens styrning är 
tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för 
utbildningen. Kommunstyrelsen svarade den 16 mars 2022 revisorerna. 

Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) lämnar kommunfullmäktige en 
information om granskningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger granskningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Granskning av finansiella placeringar 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger granskningen till handlingarna. 

Ärende 

På uppdrag av Härjedalens kommuns revisorer har KPMG granskat rutinerna 
kring kommunens finansiella placeringar. Kommunstyrelsen svarade den 13 
april 2022 revisorerna. 

Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) lämnar kommunfullmäktige en 
information om granskningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger granskningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

57



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 73 Dnr KS 2020/1030 

 

 

Snöprojektet i Sveg, utbyggnad av 
snöproduktionssystem på Svegs skidstadion 

Beslut 

Kommunfullmäktige anslår 700 000 kronor i investeringsmedel 2022 för 
inköp av 17 manuella lansar till skidstadion i Sveg. 

Ärende 

Ett fungerande konstsnösystem i Sveg är en förutsättning för att kunna fort-
sätta driva de nationella idrottsutbildningarna (NIU) vid Härjedalens 
gymnasium. Det medför betydande extra kostnader för Härjedalens 
gymnasium att köra NIU-eleverna till alternativa utövningsarenor, vilket är 
vad som sker när snötillgången inte kan säkras. Arbetsmiljömässigt är inte 
arbetssättet att föredra för vare sig elever eller personal, därtill ökar 
arbetstiden för personalen. 
 
Snöprojektet i Sveg är ett samarbete mellan Svegs idrottsklubb, Härjedalens 
gymnasium, kultur- och fritidsavdelningen och utvecklingsavdelningen.  
 
Inom snöprojektet har medel för investering av fasta manuella snölansar på 
skidstadion sökts bland annat genom bygdemedel och hos Allmänna 
arvsfonden. Investeringen i konstsnösystemet beräknas totalt kosta cirka 
6 000 000 kronor inklusive moms. 

Investeringen behövs för att säkerställa ett fungerande konstsnösystem för 
fortsatt drift av de nationella idrottsutbildningarna vid Härjedalens 
gymnasium. 

Ekonomi 
700 000 kronor belastar investeringsbudgeten för 2022. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anslår 700 000 kronor i investeringsmedel 2022 för 
inköp av 17 manuella lansar till skidstadion i Sveg. 

Förslag under sammanträdet 

Åke Remén (V) biträdd av Karin Holmin (VH), Billy Anklew (-), 
Lars-Gunnar Nordlander (S) och Gunnar Hedin (C) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Reméns med 
fleras förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Bildningschef 
Chef samhällsutvecklingsförvaltningen 
Fritidschef 
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Regler för inackorderingstillägg 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ”Regler för inackorderingstillägg”. 

Ärende 

Enligt 15 kap. 32 § skollagen (SFS 2010:800) ska hemkommunen lämna 
ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som 
behöver inackordering på grund av skolgång. Stödet ska avse boende, 
fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller 
på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant ska 
det för lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet, enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), för varje hel kalendermånad som 
eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal 
kronor. 

Enligt kommunens nu gällande regler är det lägsta beloppet för 
inackorderingstillägg 1 600 kronor. Det beslutades den 21 mars 2017 av 
nämnden för bildning, fritid och kultur. 1 600 kronor är minde än 1/30 av 
prisbasbeloppet för 2022 och beloppet måste därför höjas för att kommunen 
ska leva upp till lagens krav. 

Enligt förslaget till regler för inackorderingstillägg ska beloppen för 
inackorderingstillägg beräknas utifrån det för tillfället gällande 
prisbasbeloppet. Det föreslagna lägsta beloppet är 1/30 av prisbasbeloppet, 
vilket alltså också är det lägsta belopp som lagen tillåter om kommunen 
lämnar inackorderingstillägget som ekonomiskt stöd. Beloppen kommer 
därmed justeras när prisbasbeloppet ändras. 

Ekonomi 
Enligt förslaget kommer den förväntade kostnaden öka med cirka 23 000 
kronor för året 2022. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar ”Regler för inackorderingstillägg”. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Rektor gymnasiet 
Administratör inackorderingstillägg 
Ekonom bildningsförvaltning 
Kommunsekreterare 
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Samverkan med regionen, kommunförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige 
 - godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet Jämtland Härjedalen; 
- beslutar att Härjedalens kommun går med som medlem i 
Kommunförbundet Jämtland Härjedalen; 
- godkänner stadgar för Kommunförbundet Jämtland Härjedalen; 
- tillstyrker Primärkommunala samverkansrådet som interimistisk styrelse 
till dess att ordinarie förbundsmöte hålls; 
- beslutar att Härjedalens kommuns andel av återbetalning av överskott från 
överenskommelsen med Regionen, används för kostnader för bildandet av 
kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 

Ärende 

Länets kommuner har ingått i en överenskommelse om regional samverkan 
med Region Jämtland Härjedalen. I december 2020 beslutade Regionens 
samverkansråd att förlänga avtalet om samverkan mellan Region Jämtland 
Härjedalen och regionens kommuner till och med den 31 december 2022. 
Avtalet sades upp den 31 december 2021 och upphör därmed att gälla den 31 
december 2022.  
 
En utredning gällande eventuellt bildande av en ideell förening (i detta 
sammanhang kallat kommunförbund) och kommunalförbund har gjorts och 
Primärkommunala samverkansrådet beslutade vid sammanträde i februari 
2022, att Kommunförbundet Jämtland Härjedalen ska bildas. Som 
interimistisk styrelse utsågs Primärkommunala samverkansrådet, detta i 
avvaktan på att ordinarie förbundsmöte kan hållas. Föreningen ska bildas 
under 2022 medan verksamheten i föreningen ska vara i full gång den 1 
januari 2023. Alla kommuner i länet som avser vara medlemmar i kommun-
förbundet måste senast den 31 maj 2022 i sina respektive kommunfull-
mäktige fatta beslut om medlemskap. Första ordinarie förbundsmöte ska 
genomföras i december 2022. 
 
Enligt lag och förordning ska regionen i sitt arbete med regional utveckling 
samverka med länets kommuner. I och med regionbildningen 2015 har 
kommunerna alltmer tappat kopplingen till dessa frågor. Tidigare satt 
kommunstyrelsernas ordförande i det dåvarande regionförbundets styrelse 
och hade en annan insyn. Primärkommunala samverkansrådet har sett behov 
av mer struktur för hur samverkan ska ske samt även sett behov av att 
dialogen mellan regional och lokal nivå stärks eftersom det lokala 
perspektivet skiljer sig från det regionala perspektivet. En tydlighet i detta 
måste skapas och bildande av ett Kommunförbund är ett led i detta. 
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Ekonomi 
Kostnaden för kommunförbundet ska vara densamma som för den 
kommunala överenskommelsen med regionen. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige 
 - godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- beslutar att Härjedalens kommun går med som medlem i 
Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- godkänner stadgar för Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- tillstyrker Primärkommunala samverkansrådet som interimistisk styrelse 
till dess att ordinarie förbundsmöte hålls.  
- beslutar att Härjedalens kommuns andel av återbetalning av överskott från 
överenskommelsen med Regionen, används för kostnader för bildandet av 
kommunförbundet Jämtland Härjedalen.  

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Länets övriga kommuner 
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Aktieägartillskott Inlandsbanan AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott på 1 932 713 kronor till 
Inlandsbanan AB (556438 - 1795). Beloppet motsvarar kommunens 
ägarandel i bolaget på 6,44 %. 

Ärende 

Inlandsbanan AB (IBAB) har under 2021 hamnat i en situation med 
likviditetsproblem, vilket beror på att Inlandsbanans två dotterbolag 
Inlandståg AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB) har dålig 
likviditet. Det i sin tur förklaras främst av Covid19-pandemin, inköp av nya 
motorvagnståg samt svag lönsamhet i bolagen. IBAB har därför blivit 
tvunget att hjälpa ett av dotterbolagen med likviditet, vilket skapat 
likviditetsproblem i moderbolaget. 

På ägarsamrådet i november 2021 gav aktieägarna ett samstämmigt uttalande 
om en positiv attityd till utvecklingen av Inlandsbanan på kort och lång sikt. 
En utredningsgrupp har efter senare samråd enats om att Inlandsbanan ska 
söka stöd från ägarkommunerna i relation till varje kommuns ägarandel i 
bolaget. Totalt begär bolagets styrelse ett aktieägartillskott om 30 miljoner 
kronor. Syftet är dels att ha tillräckligt med likvida medel för att säkerställa 
en långsiktig hantering av betalningar, dels att undvika risken att behöva 
upprätta kontrollbalansräkning. Aktieägartillskottet hanteras som ett 
kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen men även för att 
täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. I Inlandsbanan AB redovisas då 
aktieägartillskottet mot det egna kapitalet. Utbetalning av tillskottet föreslås 
ske i kontanta medel senast den 1 augusti i år. Ägarkommunernas andelar i 
Inlandsbanan AB redovisas i särskild bilaga. 

Ekonomi 
I kommunens budget har kommunstyrelsen ett anslag på 1 miljon kronor för 
oförutsedda behov. Delar av detta anslag har redan tagits i anspråk och 
anslaget är redan utan gjorda anspråkstaganden för litet för att täcka 
aktieägartillskottet. Kommunens resultat kommer därför att påverkas 
negativt om kommunfullmäktige beviljar aktieägartillskottet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 76, fortsättning Dnr KS 2022/249 

 

 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott på 1 932 713 kronor till 
Inlandsbanan AB (556438 - 1795). Beloppet motsvarar kommunens 
ägarandel i bolaget på 6,44 % 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 77 Dnr KS 2022/256 

 

Upptagande av lån 

Beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under åren 2022–2024 
nyupplåna 300 miljoner kronor. 

Ärende 

Härjedalens kommun har under en följd av år haft en hög investeringstakt 
inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Behov av utökad kapacitet 
och skärpta myndighetskrav har inneburit att kommunen i dialog med 
tillsynsmyndigheten intensifierat arbetet. Kommunens nuvarande renings-
teknik med fällningsdammar byts delvis ut till konventionell rening vilket 
kräver omfattande investeringar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 (§ 53) att ge 
kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 200 miljoner kronor under åren 2019–
2021. Låneutrymmet har inte utnyttjats varför ett nytt beslut måste fattas.  

Investeringarna krävs för att möta ökat krav på kapacitet samt ökade 
miljökrav. 

Ekonomi 
Kapitalkostnaderna finansieras genom vatten och avloppstaxan.  

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under åren 2022–2024 
nyupplåna 300 miljoner kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 78 Dnr KS 2022/286 

 

Detaljplan för del av Malmagen 2:208 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen och granskningsutlåtande i enlighet 
med PBL 5 kap 27 §. 

Ärende 

Detaljplanen för Malmagen 2:208 har handlagts med utökat förfarande och 
ska därför enligt Plan- och bygglagen (PBL) antas av kommunfullmäktige. 
Förslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1 februari 2021 till 22 
februari 2021 och för granskning under perioden 25 november 2021 till 24 
december 2021. 

Förslaget syftar till att möjliggöra nya fastigheter för bostadsändamål inom 
området. I den nordligaste delen av planområdet föreslås även ett område för 
besöksändamål. Fastigheterna är relativt stora för att skapa en känsla av 
luftighet mellan den tänkta bebyggelsen. Området har höga naturvärden 
varför områden med stor artrikedom runt vattendrag och gräsmarker har 
planlagts som natur. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige i Härjedalen antar detaljplanen och 
granskningsutlåtande i enlighet med PBL 5 kap 27 §. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 79 Dnr KS 2021/368 

 

 

Ej verkställda beslut 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Ärende 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartalsvis till fullmäktige 
lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande beslut enligt 
dessa lagar 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 har verkställts, samt 
hur lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. 
Statistiken ska enligt Socialstyrelsen vara uppdelad på kön. 

Rapport för kvartal fyra 2021 presenteras för kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 80 Dnr KS 2022/267 

 

Val av ersättare i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse efter Pontus Nissblad (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Johan Fredholm (M) till ersättare i Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse. 

Ärende 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2022 (§ 21) valde 
kommunfullmäktige Pontus Nissblad (M) till ledamot i Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s bolagsstyrelse. Eftersom Nissblad vid 
tiden för valet var ersättare i styrelsen ska fullmäktige nu välja en ersättare i 
Nissblads ställe. 

Förslag under sammanträdet 

Pontus Nissblad (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Johan Fredholm (M) till ersättare i Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
AB:s styrelse. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nissblads förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Vald 
Styrelseordförande Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
VD Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Administratör Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Lönekontor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 81 Dnr KS 2022/339 

 

Val av lekmannarevisor att granska Biogas i Jämtland-
Härjedalen AB:s verksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Lars-Olof Eliasson (KD) till lekmannarevisor att 
granska Biogas i Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet. 

Ärende 

Då bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB bildades valde 
kommunfullmäktige aldrig någon lekmannarevisor. En sådan med ersättare 
ska enligt bolagsordningen finnas. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Lars-Olof Eliasson (KD) till lekmannarevisor att granska Biogas i Jämtland-
Härjedalen AB:s verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Vald 
Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 82 Dnr KS 2022/339 

 

Val av ersättare för lekmannarevisorn som granskar 
Biogas i Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Henry Johansson (S) till ersättare för 
lekmannarevisorn som granskar Biogas i Jämtland-Härjedalen AB:s 
verksamhet. 

Ärende 

Då bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB bildades valde 
kommunfullmäktige aldrig någon lekmannarevisor och således inte heller 
någon ersättare. Lekmannarevisor med ersättare ska enligt bolagsordningen 
finnas. Fullmäktige valde tidigare vid dagens sammanträde (§ 81) en 
lekmannarevisor. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Henry Johansson (S) till ersättare för lekmannarevisorn som granskar Biogas 
i Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Vald 
Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Kf § 83 Dnr KS 2022/353 

 

Val av nämndeman vid tingsrätten i Östersund 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Conny Persson (S) till nämndeman. 

Ärende 

Hans-Erik Bergström (V) har avgått som nämndeman. Fullmäktige ska 
därför välja en nämndeman i hans ställe. 

Förslag under sammanträdet 

Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Conny Persson (S) till nämndeman. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nordqvists förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) deltar på grund av jäv inte i 
ärendets handläggning. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Tingsrätten Östersund 
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