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Klu § 52 Dnr KS 2020/188 

 

Avfallsplan Härjedalens kommun, information 

Ärende 

Miljösamordnaren tillika projektledaren för kommunen nya avfallsplan, 
Katarina Järverup-Frisk, lämnar kommunstyrelsen en information om hur 
tidsplanen för framtagande av planen ser ut, samt vilket arbete som hittills 
har genomförts. För att visa på vikten av att tänka på avfallshanteringen mer 
i termer av kretslopp kommer planen fortsättningsvis kallas kretsloppsplan, 
istället för avfallsplan. 

Kommunen bör kunna anta den nya planen i början av 2023. 

_____ 
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Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunledningsutskottet en 
uppföljning av kommunens ekonomiska ställning till och med slutet av juli 
2022. 

Den idag gällande prognosen är att kommunen vid årets slut kommer att göra 
ett positivt resultat om strax över 20 miljoner kronor. 

_____ 
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Klu § 54  

 

Arbetsgivarfrågor, information 

Ärende 

HR-chef Elin Lemon lämnar kommunledningsutskottet en information om 
aktuella HR-frågor. Ingen anställd har under sommaren tvingats avbryta sin 
semester, vilket skulle kunna förklaras av kommunens sedan tidigare 
beslutade bonus till dem som valt att förskjuta sin sommarsemester. Lemon 
informerar också om den medarbetaundersökning som kommer att 
genomföras under slutet av november. En förändring jämfört med tidigare 
undersökningar är att undersökningen nu kommer att genomföras samtidigt i 
hela kommunkoncernen. 

_____ 
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Medborgarförslag om att kunna betala fakturor från 
Vatten och miljöresurs månadsvis i stället för 
kvartalsvis 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. En förutsättning är dock att 
fakturan för månaden uppgår till minst 300 kr. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att privatpersoner ska ha möjlighet 
att erhålla fakturor från Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
månatligen i stället för som nu kvartalsvis. Syftet är att få en jämnare 
betalningsström. Möjligheten finns idag för företag och borde finnas även 
för privatpersoner. 
 
Kommunens VA- och avfallstjänster samfaktureras vilket innebär att kunder 
som bara utnyttjar avfallstjänsterna i vissa fall kan få fakturor med väldigt 
låga belopp vid månadsfakturering. 

Ekonomi 
Förslaget bedöms innebära en viss ökning av administrationskostnaderna 
men även en viss förkortning av kredittiden. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. En förutsättning är dock att fakturan för månaden 
uppgår till minst 300 kr. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Bengt-Arne ”Baben” 
Persson (L) föreslår att kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen, med ändringen att kommunstyrelsen fattar 
beslutet (vilket kommunfullmäktige sedan tidigare har beslutat). 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Förbundsordning Samordningsförbundet Jämtlands 
län 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för 
samordningsförbundet Jämtlands län. 

Ärende 

Samordningsförbundets styrelse har efter samråd med förbundets 
medlemmar utarbetat ett förslag till en reviderad förbundsordning. Den idag 
gällande förbundsordningen är från 2011 och behöver uppdateras. Förslaget 
innebär bland annat förändringar rörande beslutanderätten, förbundets 
arkivmyndighet, revisionen och möjligheten att delta på distans. 

Syftet med revideringen är att ge förbundet en förbundsordning som är 
relevant över tid. Det nya förslaget reglerar därför inte i detalj förbundets 
verksamhet; det som styrelsen kan besluta om flyttas istället över till 
arbetsordning eller verksamhetsplan. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunledningutskottet föreslår att 
kommunfullmäktige antar förslaget till ny förbundsordning för 
samordningsförbundet Jämtlands län. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Klu § 57 Dnr KS 2022/229 

 

Kommunalt partistöd 2022 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt bilagan Sammanställning 
partistöd 2022. 

Ärende 

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta kommunalt partistöd och ska 
därmed en gång per år besluta om utbetalning av eventuellt ekonomiskt stöd. 
För att ha rätt till fortsatt stöd ska de partier som tidigare erhållit stöd senast 
den 30 juni varje år redovisa hur de har använt tidigare erhållet stöd. 
Fullmäktige ska inte göra någon prövning av hur stödet använts. Stöd kan 
endast nekas om inte redovisningen har lämnats in i tid. Samtliga i skrivande 
stund representerade partier i fullmäktige har lämnat sina redovisningar inom 
den utsatta tiden. 

Ekonomi 
Medel för partistöd finns avsatta i kommunens budget, pengarna räcker dock 
inte till att täcka kostnaderna för det för i år beräknade partistödet. 
Differensen mellan budget och kostnaden enligt förslag är 52 800 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige anslår 
52 800 kronor extra till konto 00501, Kommunalt partistöd, och därefter 
betalar ut partistöd enligt bilagan Sammanställning partistöd 2022. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist 
föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige att betala 
ut partistödet enligt bilaga. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Klu § 58 Dnr KS 2022/221 

 

Sammanträdesplan 2023 

Beslut 

Kommunledningsutskottet fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt 
förslag. 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag. 
 
Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag. 

Ärende 

Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
bestämmer var för sig sina sammanträdesdagar. Kommunlednings-
förvaltningen har för dessa beslutsorgan tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar under 2023. 

Förslaget har tagits fram med största möjliga hänsyn till helgdagar, 
helgdagsaftnar, regionfullmäktiges sammanträdesdatum, med mera. 

Ekonomi 
Förslaget bygger på att antalet sammanträdesdagar hålls på samma antal som 
under tidigare år och bör således inte innebära någon kostnad för kommunen 
som inte ryms inom budget. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet fast-
ställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag; 
 
att kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt förslag; 
 
att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2023 enligt 
förslag. 
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Klu § 58, fortsättning Dnr KS 2022/221 

 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunledningsutskottet beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag, samt lämnar kommunstyrelsen 
respektive kommunfullmäktige samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen. 

Olle Larsson (HP) föreslår att kommunledningsutskottet beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och lämnar kommunstyrelsen samma 
förslag som kommunledningsförvaltningen, men ger kommunledningsför-
valtningen i uppdrag att omarbeta förslaget vad gäller kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar, så att dessa istället för onsdagar förläggs till måndagar. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunledningsutskottet beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag samt lämnarkommunstyrelsen 
samma förslag som kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är 
ja. 

Ordförande frågar därefter om kommunledningsutskottet ska begära en 
omarbetning av förslaget gällande kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
eller om utskottet lämnar samma förslag som kommunledningsförvaltningen. 
Ordförande finner att kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen. 

Reservation 

Olle Larsson (HP) reserverar sig mot kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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Klu § 59 Dnr KS 2022/640 

 

Instruktion för kommunchefen 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslaget till kommunchefsinstruktion. 

Ärende 

Revisorerna har i en granskning påpekat att kommunchefsinstruktionen inte 
berör kommunchefens uppdrag vid fredstida kriser och förstärkt beredskap. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till 
kommunchefsinstruktion där kommunchefens ansvar och arbetsuppgifter 
också inom dessa områden finns redovisade. 

En instruktion som anvisar vilken roll kommunchefen har vid kriser bör 
effektivisera kommunens arbete vid sådana eventuella kriser. 

Ekonomi 
Kommunchefsinstruktionen har ingen direkt verkan på kommunens 
ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till kommunchefsinstruktion. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Klu § 60 Dnr KS 2022/736 

 

Funäsdalens skola 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att, i samråd 
med bildnings- och samhällsutvecklingsförvaltningen, ta fram ett 
beslutsunderlag för hur skolsituationen i Funäsdalen ska lösas. Kostnaderna 
för förstudien beräknas uppgå till ca 400 000 kronor. 

Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggnämnden att ta fram en ny 
detaljplan för området. 

Ärende 

Nuläge 
Vid en koncernövergripande strategisk samhällsplaneringsdag vad gäller 
Funäsdalen konstateras att det finns utmaningar för i stort sett alla verksam-
heter i Funäsdalen. En gemensam utmaning är kompetensförsörjningen, som 
till viss del också är kopplad till bristen på bostäder och byggbar mark. Det 
råder brist på hyreslägenheter och efterfrågan är stor. Bristen på mark gäller 
för övrigt även industrimark och mark för handel.  
 
De senaste årens inflyttning har inneburit att förskolans, skolans och fritids-
hemsverksamhetens lokaler är för små. Det upplevs också som ett problem 
att ha biblioteket i skolans lokaler, både ur ett tillgänglighetsperspektiv och 
säkerhetsmässigt.  
 
Lokalerna vid särskilda boendet Fjällsol är inte ändamålsenliga för hur verk-
samheten bedrivs idag och ett nytt äldreboende skulle behövas. Bristen på 
personal har också medfört att socialförvaltningen tvingats stänga ett antal 
platser vid Fjällsol för att kunna klara bemanningen, och man hyr lägenheter 
för att kunna erbjuda till personal. Beslutet 
 om byggnation av ett LSS-boende i Funäsdalen håller nu, efter tio år, på att 
verkställas.  
 
Den stora ökningen av fritidshus har medfört en ökad belastning på VA-nätet 
med förelägganden från länsstyrelsen som följd. Där har beslutats om, och 
pågår, byggnation av ett nytt reningsverk utanför Funäsdalen som på sikt ska 
ersätta fler mindre verk. Projektering av överföringsledningar till det nya re-
ningsverket pågår.  
 
Kommunkoncernen har också behov av ytterligare kontorslokaler, eftersom 
en stor del av de som nyrekryteras har önskemål om Funäsdalen som pla-
ceringsort. Personalstyrkan på lokalkontoret i Funäsdalen har ökat från ca 20 
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personer före pandemin, till att idag vara ett 40-tal. Vissa lokalanpassningar 
har gjorts under åren för att kunna hantera detta. Region Jämtland Härjedalen 
har fattat beslut om att bygga en ny hälsocentral i Funäsdalen. Tidsperspekti-
vet för när den kan vara färdig är dock oklart, men bedöms vara minst fem år 
framåt i tiden. När den nya hälsocentralen är färdig kommer det att finnas 
tillgängliga lokaler i den gamla byggnaden, som ägs av Härjegårdar. 
  
Framtid 
Investeringsbehovet i Funäsdalen är som framgår stort. Tillgång till förskola, 
skola och bostäder är en nödvändig förutsättning för att befolkningen ska 
kunna öka. Vad gäller mark för bostäder har ett område på Röstberget och ett 
på Olen sålts i syfte att tillskapa bostäder för permanent boende och ett plan-
projekt pågår vid Sjöängsvägen. I projektet deltar Härjegårdar, som skulle 
behöva bygga hyresrätter i Funäsdalen, som en potentiell byggherre, men där 
återstår att utreda vilka ekonomiska möjligheter bolaget har. Vad gäller 
bristen på lokaler för förskolan har beslut fattats om en utbyggnad av den be-
fintliga förskolan med ytterligare en avdelning. Projektering pågår för ut-
byggnaden. Under tiden har en tillfällig avdelning öppnats på övre Fjällviol-
en, som gör att barn kan erbjudas plats inom de lagstadgade fyra månaderna. 
 
Under de senaste åren har elevantalet vid skolan successivt ökat, och i en del 
årskurser har det varit nödvändigt att ha två klasser. Då skolan är byggd för 
en klass per årskurs har moduler hyrts in och ställts på skolgården. Då de 
moduler som funnits har inte motsvarat kraven på bland annat ljudisolering 
så har dessa nu flyttats och nya moduler, motsvarande tre klassrum, kommer 
att ställas upp. Detta medför dock att skolgården, som redan tidigare var 
liten, blir ännu mindre. Situationen kring ”hämta-lämna” på skolan är trafik-
farlig då området är litet och är kombinerat med området för varutransporter.  
 
De åtgärder som koncernledningen bedömer ha högsta prioritet ur ett sam-
hällsstrategiskt perspektiv är att lösa situationen vid skolan i Funäsdalen. En 
utredning av lokalbehovet och situationen kring skolan behöver göras och ett 
förslag på lösning av lokalbehov och utemiljö (gång- & cykelmiljön till och 
från skolan, hämta-lämna, parkering, varutransporter och skolgård) tas fram. 

En förstudie behöver göras för att utreda vilka alternativa möjligheter det 
finns för en utbyggnad av Funäsdalens skola. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
kommunledningsförvaltningen att, i samråd med bildnings- och samhällsut-
vecklingsförvaltningen, ta fram ett beslutsunderlag för hur skolsituationen i 
Funäsdalen ska lösas. Kostnaderna för förstudien beräknas uppgå till ca 
400 000 kronor. 

13



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-08-31 

Klu § 60, fortsättning Dnr KS 2022/736 

 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) förslår att kommunlednings-
utskottet lämnar samma förslag som kommunledningsförvaltningen, med 
tillägget att miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för området. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Medfinansiering, föreningen Storöns folkpark 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen lånar föreningen Storöns folkpark ett belopp motsvarande 
Bolagsverkets bidrag, till dess att föreningen får tillgång till bidraget i fråga. 

Ärende 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) förklarar att föreningen Storön 
folkets park har fått beskedet att Boverket inte i år kan betala ut det bidrag 
som föreningen sedan tidigare har beviljats. Föreningen har därför frågat om 
kommunen till dess att bidraget betalas ut kan låna föreningen motsvarande 
belopp. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) förslår att kommunstyrelsen lånar 
föreningen ett belopp motsvarande Bolagsverkets bidrag, till dess att 
föreningen får tillgång till bidraget i fråga. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Övrig fråga, kommunens åtgärder för att motverka 
valfusk 

Ärende 

Olle Larsson (HP) frågar vilka åtgärder kommunen vidtar för att motverka 
valfusk. Kommunledningsutskottet diskuterar åtgärder för att motverka 
eventuellt valfusk. 

_____ 
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