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P1, P2 och P3 finns bokade från kl. 08.00, för eventuella gruppmöten.
I anslutning till sammanträdet kommer också förrättas val av ombud till
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INLEDNING
1

Upprop

2

Val av justerare

INFORMATION
3

Information från och frågor till
samhällsutvecklingsförvaltningen

4

Säkerhetsskyddslagstiftning

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
5

Allmänhetens frågestund

2022/1008

MEDBORGARFÖRSLAG
6

Medborgarförslag om att utreda möjligheten att
inrätta ett torg i Hede centrum

7

Nyinkomna medborgarförslag

2022/977

Nytt
medborgarförslag

2

MOTIONER
8

Redovisning, motioner inkomna sedan
kommunfullmäktiges senaste sammanträde

INTERPELLATIONER
9

Nyinkomna interpellationer

FRÅGOR
10

Nyinkomna frågor

REVISIONSRAPPORTER
11

Revisionsrapport, uppföljning av tidigare
genomförda granskningar

UPPVAKTNING AV JUBILARER,
PRISTAGARE OCH STIPENDIATER
12

Uppvaktning av personal som varit anställda i
kommunen 25 år

13

Utdelning av demokratipris

14

Utdelning av idrottspris

15

Utdelning av idrottsstipendium

16

Utdelning av kulturpriset

17

Utdelning av kulturstipendium

18

Utdelning av kvalitetspris

19

Utdelning av miljöpris

20

Utdelning av tillgänglighetspris

2022/347
Kl. 13.00.
Elever från
kulturskolan
underhåller

3

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
21

Tilläggsanslag för investering för
köksutrustning Funäsdalens skola
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller tilläggsinvestering på
maximalt 700 000 kronor för investering i
köksutrustning till Funäsdalens skola.

2022/923

22

Räddningstjänsten, Delårsrapport 2022

2022/864

23

Delårsrapport 2022

2022/804

24

Budget 2023
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar budget 2023 enligt förslag.

2022/245

25

Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke, Berg
och Härjedalen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer reglemente och
samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd
för Härjedalens, Bräckes och Bergs kommuner.

2022/941

Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes
kommuner fattar likalydande beslut.
Kommunfullmäktige stryker i bestämmelserna om
ersättning till förtroendevalda all text som särskilt gäller
ersättning till överförmyndaren och dennes ersättare.
26

Styrdokument Vatten och miljöresurs i Berg
Härjedalen AB
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning, nytt
aktieägaravtal, nytt ägardirektiv och nytt
samverkansavtal för Vatten och miljöresurs AB att gälla
från och med 1 januari 2023, för att möjliggöra Bräcke
kommuns inträde i bolaget. I samband med detta ändras
bolagets namn till Vatten och Miljöresurs AB.
Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes
kommunfullmäktige antar likalydande beslut.

2022/908

Ekonomichef
ca. kl. 13.40
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27

Avgifter vid ansökan om godkännande att
bedriva fristående förskola/fritidshem
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar följande avgifter gällande
fristående förskola/fritidshem:

2022/869

Ansökan om godkännande vid nyetablering av fristående
förskoleenhet samt godkännande av ny huvudman i
befintlig enhet är ett halvt prisbasbelopp.
Ansökan om godkännande vid nyetablering av fristående
fritidshem samt godkännande av ny huvudman är ett
halvt prisbasbelopp.
Ansökan om utökning/förändring av ett befintligt
godkännande för en förskola eller fritidshem är en
fjärdedel av ett prisbasbelopp.
Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas
in och ärendet prövas först när avgiften är betald.
28

Avgift vid borgerlig vigsel
2022/794
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige höjer avgiften för borgerlig vigsel
utförd av kommunens vigselförrättare till 1 000 kronor
exklusive moms (1 250 kronor inklusive moms) från och
med 1 januari 2023.

29

Justering av avfallstaxans nivå
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige för över priserna för avlämning av
byggavfall från prislistan till en bilaga i avfallstaxan
(som bilaga 3) från 2023-01-01.

2022/969

30

Indexering av VA-taxa
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige höjer indexeringen av taxan från
indextal 337,27 till KPI indextal 383,21 (september
2022).

2022/970

31

Revidering av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten
Kommunstyrelsen bereder den 28 november ärendet.

2022/1032

32

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet enligt livsmedelslagen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och
byggnämndens förslag.

2022/978
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33

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
med flera
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och
byggnämndens förslag.

2022/981

34

Taxa för prövning och tillsyn enligt lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och
byggnämndens förslag.

2022/980

35

Taxa för tillsyn enligt lag (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och
byggnämndens förslag.

2022/982

36

Taxa enligt plan- och bygglagen
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och
byggnämndens förslag.

2022/983

37

Taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen
(2009:733) om handel med vissa receptfria
läkemedel
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och
byggnämndens förslag.

2022/984

38

Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol
och tobak
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar avgifter enligt miljö och
byggnämndens förslag.

2022/985

39

Hygienpaket för särskilda boenden
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige inför från 2023-01-01 erbjudande
om hygienpaket för brukare som bor på särskilt boende
inom kommunens regi. Avgiften för hygienpaket tas ut
med 150 kronor per månad men årlig justering av
kostnaden enligt Konsumentprisindex (KPI) per januari
varje år.

2022/888
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40

Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar förslaget till bestämmelser
om ersättning till kommunalt förtroendevalda.

2022/271

Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01.
41

Ny modell för medborgerlig förslagsrätt
2022/852
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avskaffar medborgarförslag i
Härjedalens kommun och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ersätta medborgarförslagen med ett
”Härjedalsförslag” där utgångspunkten är att förslag
måste få ett visst folkligt stöd för att väckas som ärenden
i kommunstyrelsen.
Medborgarförslagen avvecklas från och med 2023-01-01
då Härjedalsförslag i dess ställe implementeras.

42

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 142
2022-10-17
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige rättar sitt beslut § 142 2022-10-17
så att det lyder ”Kommunfullmäktige väljer
Lisa Sjelin (C), Berit Lindstedt (HP),
Margareta Mahmoud Persson (KD),
Bengt-Arne ’Baben’ Persson (L), Thomas Wiklund (M),
Christer Nordqvist (S), Ted Länsberg (SD),
Jeannette Ek (V) och Maria Ekelund (VH) till ledamöter
i valberedningen mandatperioden 2022–2026.”

2022/806

AVSÄGELSER
43

Nyinkomna avsägelser

VALÄRENDEN
44

Val av revisorer att granska verksamheten
2023–2026

2022/926

45

Val av en revisorernas ordförande 2023–2026

2022/926

46

Val av kommunstyrelsens ledamöter 2023–2026

2022/961

47

Val av kommunstyrelsens ersättare 2023–2026

2022/961

48

Tjänstgöringsordning för ersättare i
kommunstyrelsen 2023–2026

2022/961
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49

Val av kommunstyrelsens ordförande 2023–
2026

2022/961

50

Val av kommunstyrelsens vice ordförande
2023–2026

2022/961

51

Val av kommunstyrelsens andre vice
ordförande 2023–2026

2022/961

52

Val av krisledningsnämndens ledamöter 2023–
2026

2022/938

53

Val av krisledningsnämndens ersättare 2023–
2026

2022/938

54

Tjänstgöringsordning för ersättare i
krisledningsnämnden 2023–2026

2022/938

55

Val av krisledningsnämndens ordförande 2023–
2026

2022/938

56

Val av krisledningsnämndens vice ordförande
2023–2026

2022/938

57

Val av valnämndens ledamöter 2023–2026

2022/939

58

Val av valnämndens ersättare 2023–2026

2022/939

59

Tjänstgöringsordning för ersättare i
valnämnden 2023–2026

2022/939

60

Val av valnämndens ordförande 2023–2026

2022/939

61

Val av valnämndens vice ordförande 2023–2026

2022/939

62

Val av ledamöter i miljö- och byggnämnden
2023–2026

2022/933

63

Tjänstgöringsordning för ersättare i miljö- och
byggnämnden 2023–2026

2022/933

64

Val av ersättare i miljö- och byggnämnden
2023–2026

2022/933

65

Val av vice ordförande i miljö- och
byggnämnden 2023–2026

2022/933

66

Val av en ledamot i överförmyndarnämnden
2023–2026

2022/940
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67

Val av en ersättare i överförmyndarnämnden
2023–2026

2022/940

68

Val av en ledamot i nämnden för samverkan
inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner 2023–2026

2022/934

69

Val av en ersättare i nämnden för samverkan
inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner 2023–2026

2022/934

70

Val av en ledamot i nämnden för upphandling,
lagerhållning och distribution av
sjukvårdsmaterial 2023–2026

2022/935

71

Val av en ersättare i nämnden för upphandling,
lagerhållning och distribution av
sjukvårdsmaterial 2023–2026

2022/935

72

Val av en ledamot i nämnden för
upphandlingssamverkan 2023–2026

2022/936

73

Val av en ersättare i nämnden för
upphandlingssamverkan 2023–2026

2022/936

74

Val av en ledamot i räddningstjänstförbundets
direktion 2023–2026

2022/932

75

Val av en ersättare i räddningstjänstförbundets
direktion 2023–2026

2022/932

76

Val ledamöter i kommunförbundets JämtlandHärjedalen styrelse 2023–2027

2022/962

77

Val av ersättare i kommunförbundets JämtlandHärjedalens styrelse 2023–2027

2022/962

78

Val av en ledamot i samordningsförbundets
Jämtland styrelse 2023–2026

2022/927

79

Val av en ersättare i samordningsförbundets
Jämtland styrelse 2023–2026

2022/927

80

Val av ledamöter i Härjegårdar fastighets AB:s
styrelse 2023–2027

2022/925

81

Val av ersättare i Härjegårdar fastighets AB:s
styrelse 2023–2027

2022/925
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82

Val av ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s
styrelse

2022/925

83

Val av vice ordförande i Härjegårdar fastighets
AB:s styrelse

2022/925

84

Val av lekmannarevisor att granska Härjegårdar
fastighets AB:s styrelse 2023–2026

2022/925

85

Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 2022/925
Härjegårdar fastighet AB:s verksamhet 2023–
2026

86

Val av tre ledamöter i Vatten och miljöresurs i
Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027

2022/929

87

Val av tre ersättare i Vatten och miljöresurs i
Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027

2022/929

88

Val av ordförande i Vatten och miljöresurs i
Berg Härjedalen AB:s styrelse 2023–2027

2022/929

89

Val av lekmannarevisor att granska Vatten och
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet
2023–2026

2022/929

90

Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 2022/929
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s
verksamhet 2023–2026

91

Val av en ledamot i Biogas Jämtland-Härjedalen
AB:s styrelse 2023–2027

2022/931

92

Val av en ersättare i Biogas JämtlandHärjedalen AB:s styrelse 2023–2027

2022/931

93

Val av en lekmannarevisor att granska Biogas
Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 2023–
2026

2022/931

94

Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 2022/931
Biogas Jämtland Härjedalen AB:s verksamhet
2023–2026

95

Val av ledamöter i stiftelsens Tännäs
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026

2022/928
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96

Val av ersättare i stiftelsens Tännäs
fritidsanläggningar 2023–2026

2022/928

97

Val av ordförande i stiftelsens Tännäs
fritidsanläggningar styrelse 2023–2026

2022/928

98

Val av revisorer att granska stiftelsens Tännäs
fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026

2022/928

99

Val av ersättare för revisorer att granska
stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar
verksamhet 2023–2026

2022/928

100 Val av tre gode män (tätortsförhållanden) enligt
fastighetsbildningslagen 2023–2026

2022/937

101 Val av tre gode män (jordbruks- eller
skogsbruksfrågor) enligt
fastighetsbildningslagen 2023–2026

2022/937

102 Övriga valärenden

RAPPORTER OCH MEDDELANDEN
103 Redovisning verkställighet bifallna motioner

2022/966

104 Redovisning ej färdigberedda motioner

2022/965

105 Redovisning verkställighet bifallna
medborgarförslag

2022/964

106 Redovisning ej färdigberedda
medborgarförslag

2022/963

Pernilla Heijdenbeck Persson (S)
Ordförande

