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Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 216 Säkerhetsprövning, information  
§ 217 Medborgarförslag om att kommunen utvecklar 

eller beställer en mobilapp som visar sevärdheter 
i Härjedalen 

2021/818 

§ 218 Medborgarförslag om att ställa ut sopcontainrar i 
turistområden 

2021/405 

§ 219 Riktlinjer för skolpliktsbevakning 2022/450 
§ 220 Avgifter vid ansökan om godkännande att 

bedriva fristående förskola/fritidshem 
2022/869 

§ 221 Revidering av LIS-plan, landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen 

2022/879 

§ 222 Hygienpaket för särskilda boenden 2022/888 
§ 223 Ändring av kommunstyrelsens 

delegationsordning, utifrån lagändring i 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/884 

§ 224 Avgift vid borgerlig vigsel 2022/794 
§ 225 Extra kommunstyrelsesammanträde med 

anledning av val till utskotten 
2022/221 

§ 226 Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 142 
2022-10-17 

2022/806 

§ 227 Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke, Berg 
och Härjedalen 

2022/941 

§ 228 Styrdokument Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB 

2022/908 

§ 229 Justering av avfallstaxans nivå 2022/969 
§ 230 Indexering av VA-taxa 2022/970 
§ 231 Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet enligt livsmedelslagen 
2022/978 

§ 232 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
med flera 

2022/981 

§ 233 Taxa för prövning och tillsyn enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter 

2022/980 

§ 234 Taxa för tillsyn enligt lag (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter 

2022/982 

§ 235 Taxa enligt plan- och bygglagen 2022/983 
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§ 236 Taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen 
(2009:733) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

2022/984 

§ 237 Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och 
tobak 

2022/985 

§ 238 Utredning centralkök i samband med 
lokalutveckling Funäsdalens skola, information 

 

§ 239 Tilläggsanslag för investering för köksutrustning 
Funäsdalens skola 

2022/923 

§ 240 Ny modell för medborgerlig förslagsrätt 2022/852 
§ 241 Val av två ombud till kommunförbundets 

Jämtland-Härjedalen stämma 
2022/962 

§ 242 Val av ersättare för ombud till 
kommunförbundets Jämtland-Härjedalen stämma 

2022/962 

§ 243 Redovisning verkställighet bifallna motioner 2022/966 
§ 244 Redovisning ej färdigberedda motioner 2022/965 
§ 245 Redovisning verkställighet bifallna 

medborgarförslag 
2022/964 

§ 246 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 2022/963 
§ 247 Meddelanden  
§ 248 Delegationsbeslut  
§ 249 Övrig fråga, kommunens firmatecknare 2022/1010 
§ 250 Övrig fråga, arvoderingar förtroendevalda  
§ 251 Budget 2023 2022/245 
§ 252 Ekonomisk uppföljning  
§ 253 Övrig fråga, alternativ lokalisering av 

Funäsdalens skola, information 
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Ks § 216  
 

 

Säkerhetsprövning, information 

Ärende 

Säkerhetssamordnare Magnus Jönsson lämnar kommunstyrelsen en 
information om säkerhetsskyddslagstiftningen och hur den kan komma att 
påverka de förtroendevalda genom säkerhetsprövningar. 

_____ 
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Ks § 217 Dnr KS 2021/818 
 

Medborgarförslag om att kommunen utvecklar eller 
beställer en mobilapp som visar sevärdheter i 
Härjedalen 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen förslår att kommunen utvecklar eller 
beställer en mobilapp där information om vad som händer i Härjedalen ges 
till besökare. 
 
Samhällutvecklingsförvaltningen har genom samhällsutvecklingsutskottets 
beslut § 49/2022 fått uppdraget att se över hur besökare på ett synbart sätt 
kan informeras om aktiviteter och attraktioner i kommunen. Medborgar-
förslaget kommer i detta arbete att tas i beaktande. 

Ekonomi 
Ingen verkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen utvecklar 
eller beställer en mobilapp som visar sevärdheter i Härjedalen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 218 Dnr KS 2021/405 
 

Medborgarförslag om att ställa ut sopcontainrar i 
turistområden 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen ska ställa ut och 
bekosta sopcontainrar på några destinationer i västra Härjedalen, för att minska 
nedskräpningen i naturen. Kommunledningsutskottet återremitterade ärendet i 
mars 2022 i avvaktan på den kretsloppsplan som var under framtagande, för att 
se om den skulle beakta frågan. Så har inte skett. 
 
Alla fastighetsägare är skyldiga att på sin fastighet ha kärl för sopor. De som 
skulle betjänas av de föreslagna containrarna är de som reser genom kommun-
en eller som ”fricampar”, det vill säga inte bor på campingplats eller dylikt. 
Dessa turister befinner sig inte alltid i anslutning till en tätort. Erfarenheten av 
att ställa ut sopcontainrar till allmänhetens förfogande är att de används av väs-
entligt många fler än fricamparna och att det i dem lämnas avfall som inte hör 
hemma i en sopcontainer. Det är också problematiskt att definiera vilka orter 
eller platser som skulle komma i fråga för utställande av allmänna containrar. 

Sammantaget gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att det inte är 
kommunens ansvar att ställa ut containrar och finansiera avfallshanteringen för 
personer på genomresa eller personer som fricampar. 

Ekonomi 
Utställande av containrar för allmänheten skulle innebära en kostnad för 
kommunen. Storleken skulle bero på antalet. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 219 Dnr KS 2022/450 
 

Riktlinjer för skolpliktsbevakning 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag på reviderade riktlinjer för skolplikt 
och skolpliktsbevakning. 

Ärende 

För att säkerställa att alla skolpliktiga som bor i kommunen får den utbildning de 
har rätt till har bildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för hur kommunen ska 
arbeta med skolplikt och skolpliktsbevakning. Riktlinjen ska ge vägledning för hur 
kommunen tolkar och tillämpar bestämmelser i skollagen. Av 7 kap. 2 § skollagen 
framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte 
barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det 
uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. 
 
Bildningsförvaltningens juridiska stöd, JP Infonet, har utrett frågan om det är möj-
ligt att till rektor delegera rätten att besluta att skolplikten ska upphöra och nått 
slutsatsen att om en elev anses vistas varaktigt i utlandet och därför ska undantas 
från skolplikten ska hemkommunen besluta att eleven inte längre är skolpliktig. Då 
ett sådant beslut är ett principiellt ingripande beslut för den enskilde, konstaterar 
den juridiske rådgivaren att det är viktigt att det fattas på lämplig nivå och dokum-
enteras ordentligt. Därmed bör beslut om skolplikts upphörande fattas av kommun-
styrelsen. Bildningsförvaltningen har i den reviderade riktlinjen för skolplikt och 
skolpliktsbevakning förtydligat beslutsnivå vid upphörande av skolplikt. 

Ekonomi 
Ingen verkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag på reviderade riktlinjer för skolplikt 
och skolpliktsbevakning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, bildningsförvaltningen 
Kvalitetsutvecklare, bildningsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 220 Dnr KS 2022/869 
 

Avgifter vid ansökan om godkännande att bedriva 
fristående förskola/fritidshem 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar följande avgifter gällande fristående 
förskola/fritidshem: 
 
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.  

Ärende 

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av 
huvudmän gällande fristående förskola eller fristående fritidshem enligt 
Skollagen 2 kap. 5 § (2010:800).  
 
Huvudmannaskapet har en utökad prövning mot tidigare för att säkerställa 
att blivande huvudmän har förutsättningarna att bedriva en god verksamhet 
med hög kvalitet. De nya bestämmelserna innebär en omfattande prövning 
och kommunen har också rätt att ta ut en avgift. Avgiften är avsedd att täcka 
förvaltningens kostnader för att pröva ansökan.  
 
En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledarkretsen är från och 
med 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till kommunen senast en månad 
efter att förändringen genomförts. Visst undantag från avgiften kan ske vid 
en tillfällig utökning av antalet barn inom ramen för godkännandet. 

Regeringen anser att kostnaden som uppkommer med anledning av de krav 
som ställs mot kommunen bör bäras av de enskilda aktörer som väljer att 
vara verksamma inom skolväsendet och att prövningen därför bör avgifts-
finansieras. Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och genom 
att ha en avgift som regleras efter detta basbelopp följer även avgiften 
samhällets prisutveckling. 
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Ks § 220, fortsättning Dnr KS 2022/869 
 

Ekonomi 
Intäkterna förväntas täcka de uppkomna kostnaderna i samband med en 
ansökan och kommer därmed inte påverka kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar följande avgifter gällande fristående 
förskola/fritidshem: 

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. 

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) föreslår att kommunstyrelsen lämnar 
kommunfullmäktige samma förslag som bildningsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma 
förslag som bildningsutskottet och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 221 Dnr KS 2022/879 
 

 

Revidering av LIS-plan, landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beställer en reviderad LIS-plan hos miljö- och 
byggförvaltningen. 

Ärende 

LIS-planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan och reglerar 
landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS). 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beställer en reviderad LIS-plan hos miljö- och 
byggförvaltningen. 

Förslag under sammanträdet 

Mats Ericsson (C) biträdd av Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och 
Karin Homin (VH) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggavdelningen 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 222 Dnr KS 2022/888 
 

Hygienpaket för särskilda boenden 

Beslut 

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. 

Ärende 

Socialförvaltningen har utrett kommunens hantering av så kallade 
hygienpaket vid kommunens särskilda boenden och kommit fram till att den 
idag är olika vid olika boenden. Det behövs istället ett gemensamt arbetssätt 
och ett sätt att säkerställa att brukarna har tillgång till de hygienartiklar som 
de behöver för att få den vård som de är berättigade. Dessutom måste 
säkerställas att personalen har tillgång till detta, för att ge en god och nära 
vård.  
 
För att säkra brukares behov av hygienartiklar och trygga medarbetares 
arbetsmiljö kan alla brukare på särskilt boende, demensboenden erbjudas ett 
hygienpaket som brukaren betalar för och verksamheten tillhandahåller. 
 
- Kostnaden läggs på månadsfakturan och är 150 kronor i månaden  
- Avgiften för förbrukningsartiklarna avser särskilt boende  
- Ingen sådan avgift debiteras person som vistas på korttidsplats 
- Avgiften ingår inte i maxtaxan 
- Avtal tecknas med brukaren om hygienpaket 
- Avtalet har 3 månaders uppsägningstid  
- Hygienpaketet är valbart för brukaren 

Införandet av hygienpaket skulle underlätta inköp av hygienartiklar för de 
personer som saknar stöd från närstående. Införandet av hygienpaket har 
även positiv inverkan för medarbetares arbetsmiljö. 

Ekonomi 
Ingen effekt på ekonomin förväntas. 
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Ks § 222, fortsättning Dnr KS 2022/888 
 

Förslag från beredande organ 

Socialutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att införa erbjudande om hygienpaket för 
brukare som bor på särskilt boende inom kommunens regi från 1 januari 
2023. Avgiften för hygienpaket tas ut med 150 kronor per månad men årlig 
justering av kostnaden enligt Konsumentprisindex (KPI) per januari varje år. 

Förslag under sammanträdet 

Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) biträdd av Karin Holmin (VH) föreslår att 
kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma förslag som 
socialutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma 
förslag som socialutskottet och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 223 Dnr KS 2022/884 
 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, 
utifrån lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lag om 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Beslut 

Kommunstyrelsen inför två nya beslutstyper i kommunstyrelsens 
delegationsordning.  

Ärende: Beslut om provtagning inför umgänge vid vård av 2 § LVU 
Delegat: Socialutskott 
Lagrum: 32 a § 1 LVU 

Ärende: Beslut om provtagning inför upphörande av vård enligt 2 § LVU 
Delegat: Socialutskott 
Lagrum: 32 b § LVU 

Ärende 

I regeringens proposition ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – Lex 
lilla hjärtat” (2021/22:178) – föreslogs en lagändring i socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
Lagändringarna som trädde i kraft 2022-07-01 innebär stärkt skydd för barn 
och unga. Lagändringarna föranleder en revidering av delegationsordningen. 

Ekonomi 
Ärendet bedöms ej påverka kommunens ekonomi.  

Förslag från beredande organ 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen inför två nya beslutstyper i kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
Ärende: Beslut om provtagning inför umgänge vid vård av 2 § LVU  
Delegat: Socialutskott 
Lagrum: 32 a § 1 LVU 
 
Ärende: Beslut om provtagning inför upphörande av vård enligt 2 § LVU 
Delegat: Socialutskott 
Lagrum: 32 b § LVU  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 223, fortsättning Dnr KS 2022/884 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschef IFO/Bistånd 
Enhetschef IFO/Bistånd 
Kommunsekreterare 
Kommunarkivarie 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 224 Dnr KS 2022/794 
 

Avgift vid borgerlig vigsel 

Beslut 

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. 

Ärende 

Avgiften för borgerlig vigsel utförd av någon av kommunens vigselförrättare 
har varit oförändrad sedan 2020. Avgiften bör revideras för att matcha de 
kostnader som uppstår i samband med en borgerlig vigsel inom kommunen. 

Ekonomi 
Med föreslagen höjning innebär utförda vigslar ingen kostnad för 
kommunen. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets 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. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 225 Dnr KS 2022/221 
 

Extra kommunstyrelsesammanträde med anledning av 
val till utskotten 

Beslut 

Kommunstyrelsen sammanträder utöver redan beslutade 
sammanträdesdatum också 10 januari 2023. 

Ärende 

Kommunstyrelsens utskotts sammanträden 2023 är sedan tidigare beslutade. 
Eftersom en ny mandatperiod inleds vid årsskiftet och utskotten ska väljas 
bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bör den tillträdande 
kommunstyrelsen sammanträda en gång innan de första planerade 
utskottssammanträdena, för att kunna förrätta valen till utskotten. 

Att låta tillträdande kommunstyrelse välja de tillträdande utskotten är det 
säkraste sättet att se till att valen sker enligt kommunallagen. 

Ekonomi 
Ett ytterligare sammanträde betyder i princip ytterligare kostnader, dock inte 
i en storlek som kräver ökade anslag. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utöver redan 
beslutade sammanträdesdatum också sammanträder den 10 januari 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 

16



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 226 Dnr KS 2022/806 
 

Rättelse av kommunfullmäktiges beslut § 142 
2022-10-17 

Beslut 

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.” 

Ärende 

Kommunfullmäktige valde den 17 oktober ledamöter i valberedning för 
mandatperioden 2022–2026. Bland de valda fanns 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L). Valet av Persson redovisas dock inte i det 
protokollförda beslutet. Beslutet måste därför rättas. 

Det protokollförda beslutet ska naturligtvis överensstämma med det faktiska 
beslutet. Eftersom beslutet i fråga överklagas med så kallad 
laglighetsprövning finns ingen möjlighet att med stöd av förvaltningslagens 
36 § rätta beslutet, utan det måste tas upp till ny behandling. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen verkan på kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 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.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma 
förslag som kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 227 Dnr KS 2022/941 
 

Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke, Berg och 
Härjedalen 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente och samverkansavtal för 
gemensam överförmyndarnämnd för Härjedalens, Bräckes och Bergs 
kommuner. 

Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes kommuner fattar 
likalydande beslut 

Kommunfullmäktige stryker i bestämmelserna om ersättning till förtroende-
valda all text som särskilt gäller ersättning till överförmyndaren och dennes 
ersättare. 

Ärende 

Enligt kommunallagen är det möjligt för två eller flera kommuner att skapa 
gemensamma nämnder som inom sitt verksamhetsområde kan fullgöra samt-
liga medlemskommuners uppgifter. Uppgifterna för en sådan nämnd ska 
preciseras i en överenskommelse och i ett reglemente för nämnden. Varje 
samverkande kommun ska med minst en ledamot och ersättare vara 
representerad i nämnden. 
 
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ställföreträdares (förmyndare, 
god man och förvaltare) verksamhet. Verksamheten är i princip helt lagstyrd 
och det kommunala handlingsutrymmet för ledning och styrning är relativt 
begränsat. 
 
Bräcke och Bergs kommuner har sedan januari 2015 samverkat i en 
gemensam överförmyndarnämnd. Bräcke har varit värdkommun. 
Härjedalens kommun har under 2022 köpt överförmyndarhandläggartjänst 
av den gemensamma nämnden. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen verkan på kommunens ekonomi. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 227, fortsättning Dnr KS 2022/941 
 
Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
reglemente och samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd för 
Härjedalens, Bräckes och Bergs kommuner.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att Bergs och Bräckes kommuner fattar 
likalydande beslut. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
lämnar kommunfullmäktige samma förslag som kommunlednings-
förvaltningen, samt att styrelsen också föreslår att kommunfullmäktige i 
bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda stryker all text som 
särskilt gäller ersättning till överförmyndaren och dennes ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 228 Dnr KS 2022/908 
 

Styrdokument Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
AB 

Beslut 

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. 

Ärende 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB är sedan 1 januari 2019 Bergs 
och Härjedalens kommuners bolag för drift av VA- och renhållningsverk-
samheterna; anläggningarna ägs fortfarande av respektive kommun. Bolaget 
grundades för att möjliggöra effektiviseringar och specialiseringar, under-
lätta kompetens- och personalförsörjning samt för att minska sårbarheten i 
respektive organisation. 
 
Bräcke kommun har under 2022 köpt kompetens och tjänster av bolaget vad 
gäller avfallsverksamheten och har nu efterfrågat möjligheten att ingå i 
bolaget både vad gäller renhållningsverksamheten och VA-verksamheten. 
Kommunstyrelserna i Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner har under 
våren 2022 avgivit avsiktsförklaringar om gemensam verksamhet i bolaget. 
Bräcke köper in sig i bolaget, genom en nyemission, med samma antal akt-
ier, till samma summa som Berg och Härjedalen erlade när bolaget bildades.  
 
Nya förslag till bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkans-
avtal har tagits fram för att möjliggöra Bräcke kommuns inträde i bolaget. I 
samband med detta ändras bolagets namn från Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB till Vatten och miljöresurs AB. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen inverkan på kommunens ekonomi. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 228, fortsättning Dnr KS 2022/908 
 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta 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. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 229 Dnr KS 2022/969 
 

Justering av avfallstaxans nivå 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige för över priserna för avlämning av byggavfall från 
prislistan till en bilaga i avfallstaxan (som bilaga 3) från 2023-01-01. 

Ärende 

Från och med 1 januari 2023 blir byggavfall som uppstår utanför 
affärsmässig verksamhet ett kommunalt avfall, vilket innebär att avgifter 
som tas ut från det avfallet ska beslutas av kommunfullmäktige. Idag finns 
avgifterna som en separat prislista där nivåerna beslutas av Vatten och 
Miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Bolaget föreslår att behålla prisnivåerna 
och överföra prislistan till avfallstaxan, som en bilaga. 
 
Historiskt har inga avgifter tagits för grov- och byggavfall från hushållen. 
Förslaget innebär att det inte heller fortsättningsvis tas avgifter för 
avlämning av byggavfall. Kostnaderna för grov- och byggavfall täcks av 
grundavgifter och miljöstyrning, alla hushåll som ingår i avfallskollektivet 
kan därför lämna byggavfall utan avgift. 

Ekonomi 
Kostnaderna för byggavfall täcks av grundavgifter och miljöstyrning, 
beslutet påverkar därför inte kollektivets ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att kommunstyrelsen 
för över priserna för avlämning av byggavfall från prislistan till en bilaga i 
avfallstaxan (som bilaga 3) från 2023-01-01. 
Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
lämnar Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag som ett 
förslag till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 230 Dnr KS 2022/970 
 

Indexering av VA-taxa 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige höjer indexeringen av taxan från indextal 337,27 till 
KPI indextal 383,21 (september 2022). 

Ärende 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s tidigare förslag till VA-taxa 
innehöll inga taxenivåjusteringar, men förslaget öppnade för en indexering 
av taxan. Under året har inflationen stigit och trenden ser ut att hålla i sig. 
Projektet VA2025 har nått en nivå där bolaget anser det ansvarsfullt att börja 
justera taxenivån på grund av ökade kapitalkostnader i kollektivet. 

Ekonomi 
Förslaget ges för att kommunen ska ha intäkter som matchar kostnader och 
inte få ett ackumulerat underuttag (ackumulerat minusresultat) vid utgången 
av 2023. Konsumenterna får en negativ effekt som framgår av Bilaga 1. 

Tjänstemannaförslag 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att kommunstyrelsen 
höjer indexeringen av taxan från indextal 337,27 till KPI indextal 383,21 
(september 2022). 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
lämnar Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag som ett 
förslag till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Reservation 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Ted Länsberg (SD) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 231 Dnr KS 2022/978 
 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagen 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. Den föreslagna taxan 
baseras på den faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens 
förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 232 Dnr KS 2022/981 
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med 
flera 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken med flera. Den föreslagna taxan baseras på den 
faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens 
förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 233 Dnr KS 2022/980 
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för prövning och 
tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den 
föreslagna taxan baseras på den faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens 
förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 234 Dnr KS 2022/982 
 

Taxa för tillsyn enligt lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för tillsyn enligt lag 
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Den föreslagna taxan 
baseras på den faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens 
förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 235 Dnr KS 2022/983 
 

Taxa enligt plan- och bygglagen 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa enligt plan- och 
bygglagen. Den föreslagna taxan baseras på den faktiska kostnaden för 
verksamheten. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens 
förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 236 Dnr KS 2022/984 
 

Taxa för tillsynsverksamhet enligt lagen (2009:733) om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till taxa för 
tillsynsverksamhet enligt lagen (2009:733) om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Den föreslagna taxan baseras på den faktiska kostnaden för 
verksamheten. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige antar taxa enligt miljö- och byggnämndens 
förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 237 Dnr KS 2022/985 
 

Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och tobak 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar avgifter enligt miljö- och byggnämndens förslag. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag till ansöknings- och 
tillsynsavgifter för alkohol och tobak. Den föreslagna taxan baseras på den 
faktiska kostnaden för verksamheten. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige antar avgifter enligt miljö- och 
byggnämndens förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

30



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 238  
 

Utredning centralkök i samband med lokalutveckling 
Funäsdalens skola, information 

Ärende 

Kost- och servicechef Åke Remén lämnar kommunstyrelsen en information 
om planerna på att bygga om skolköket i Funäsdalen. Köket idag har inte 
den kapacitet som skulle behövas med hänsyn till elevantalet. Oavsett om 
eller hur Funäsdalens skola byggs om behöver skolan ett större kök. 

Remén presenterar tre alternativ till ombyggnationer, samtliga med sina egna 
fördelat och nackdelar. Alternativen måste kompletteras med beräkningar av 
kostnader och personalbehov. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 239 Dnr KS 2022/923 
 

Tilläggsanslag för investering för köksutrustning 
Funäsdalens skola 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

Ärende 

De senaste årens ökning av barnantalen vid Funäsdalens skola och förskola, 
har gjort att köket länge legat på gränsen för sin kapacitet. Från skolstart höst-
terminen 2022 gick det inte längre att i skolköket laga mat till alla elever. 
Kostavdelningen har löst detta genom att från Sveg transportera mat för cirka 
60 barn. Lösningen är långt ifrån optimal, i synnerhet inte på lång sikt. 
 
Förvaltningen har analyserat köket på Funäsdalens skola och hittat en lösning 
som gör att den nödvändiga mängden mat kan lagas på plats i Funäsdalen. Med 
omstrukturering och investering i rätt köksutrustning kan kökets kapacitet ökas 
utan att anställa fler. Köksutrustningen som behövs är bland annat ett större 
stekbord, fler ugnar och större kokgryta. Även hyllor och frysutrymme behövs. 
Hela skolans lokalsituation är under utredning och mycket tyder på att det i 
framtiden behövs ett nytt produktionskök i Funäsdalenområdet och då går det 
att se denna investering som ett första steg i ombyggnationen. Utrustning som 
köps in nu kan senare flyttas till ett eventuellt nytt kök. Oavsett om 
ombyggnationen blir av eller ej så kommer utrustningen göra stor nytta och 
skapa utökade möjligheter. 

Ekonomi 
Påverkar kommunens ekonomi med maximalt 700 000 kronor 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
tilläggsinvestering på maximalt 700 000 kronor för investering i 
köksutrustning till Funäsdalens skola.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 239, fortsättning Dnr KS 2022/923 
 
Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), 
Ted Länsberg (SD) och Lars-Olof Mattsson (M) föreslår att kommunstyrelsen 
lämnar kommunfullmäktige samma förslag som samhällsutvecklings-
förvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma 
förslag som samhällsutvecklingsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 240 Dnr KS 2022/852 
 

Ny modell för medborgerlig förslagsrätt 

Beslut 

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. 

Ärende 

Sedan 2003 har Härjedalens kommun gett medlemmarna möjlighet att i med-
borgarförslag väcka ärenden i kommunfullmäktige. Under senare år har 
medborgarförslagen inte sällan använts som ett extra besvärsinstitut; ande-
meningen i många förslag har varit att redan fattade beslut borde rivas upp. 
Många i sak likalydande medborgarförslag har också genom åren lämnats till 
kommunen.  

Den beskrivna trenden innebär en administrativ börda på kommunen, 
samtidigt som majoriteten av förslagen avslås på grund av att sakfrågan ofta 
redan anses avgjord. Väl etablerade kanaler för att överklaga kommunala 
beslut finns sedan tidigare och en förvaltningsrättslig princip är att ärenden 
sedan de har avgjorts och fått laga kraft inte prövas igen. En omarbetning av 
förslagsrätten, så att den bygger på ett visst folkligt stöd, bör minska 
kommunens administrativa börda och samtidigt tydliggöra vilka förslag som 
är av allmänt intresse. 

Ekonomi 
Att ersätta medborgarförslagen med ett Härjedalsförslag betyder sannolikt 
under implementeringen kostnader i form av arbetad tid hos personalen. 
Över tid kan ingen kostnadsökning förutses. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 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.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 240, fortsättning Dnr KS 2022/852 
 
Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att 
kommunstyrelsen inte föreslår några ändringar av medborgarförslagen. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) 
föreslår att kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma förslag 
som kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins och 
Perssons förslag eller enligt hans eget och Häggkvists förslag och fastslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget och Häggkvists förslag. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen. Ja för ordförandes och 
Häggkvists förslag, nej för Holmins och Perssons förslag. 
Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Karin Holmin (VH). 
Avstår: Ted Länsberg (SD) 
Reservation 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 241 Dnr KS 2022/962 
 

 

Val av två ombud till kommunförbundets Jämtland-
Härjedalen stämma 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Olof Mattsson (M) och Johan Fredholm (M) 
som ombud till kommunförbundets Jämtland-Härjedalen stämma. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja två ombud till kommunförbundets Jämtland-
Härjedalen stämma. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Lars-Olof Mattsson (M) och Johan Fredholm (M) som ombud till 
kommunförbundets Jämtland-Härjedalen stämma. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ombuden 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Utvecklare e-tjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 242 Dnr KS 2022/962 
 

Val av ersättare för ombud till kommunförbundets 
Jämtland-Härjedalen stämma 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) och 
Anders Häggkvist (C) som ersättare för ombuden till kommunförbundets 
Jämtland-Härjedalen stämma. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska väja ersättare för ombuden till kommunförbundets 
Jämtland-Härjedalen stämma. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
honom själv och Anders Häggkvist (C) som ersättare för ombuden till 
kommunförbundets Jämtland-Härjedalen stämma. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ombudsersättarna 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Utvecklare e-tjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 243 Dnr KS 2022/966 
 

Redovisning verkställighet bifallna motioner 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. 

Ärende 

Redovisning av hur bifallna motioner har verkställts presenteras för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till 
kommunfullmäktige och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 244 Dnr KS 2022/965 
 

Redovisning ej färdigberedda motioner 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. 

Ärende 

Redovisning av vilka motioner som ännu inte är färdigberedda presenteras 
för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till 
kommunfullmäktige och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 245 Dnr KS 2022/964 
 

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. 

Ärende 

Redovisning av hur bifallna medborgarförslag har verkställts presenteras för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till 
kommunfullmäktige och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 246 Dnr KS 2022/963 
 

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. 

Ärende 

Redovisning av medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda 
presenteras för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till 
kommunfullmäktige och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 247  
 

Meddelanden 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Barnkonventionen för politiker 17 februari,  
Länsstyrelsen 

Informationskväll om vattenbruk, 
Krokoms kommun 

Livsmedelskontroll, Vemdalens förskola, 
Miljö- och byggnämnden. Dnr KS 2022/51 

Protokoll kommunförbundet i Jämtland Härjedalen 24 oktober 2022, 
Kommunförbundet Jämtland-Härjedalen 

Sammanträdesdagar 2023 Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd, 
Miljö- och byggnämnden 

Samverkansprokoll socialförvaltningen, 2022-08-29 

Samverkansprokoll socialförvaltningen, 2022-09-26 

Synpunkter på verksamheten vid Södra skolan Sveg, 
Personal Södra skolan 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 248  
 

Delegationsbeslut 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan 
överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste 
kommunstyrelsesammanträde. 

Dnr Ärende Beslutsfattare 

Dokument-id 
147857 

Anställningar oktober 2022 Flera olika 

Dokument-id 
147890 

Anställningar september 2022 Flera olika 

Dokument-id 
147859 

Delegationsbeslut 
ekonomiavdelningen oktober 
2022 

Ekonomichef 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 249 Dnr KS 2022/1010 
 

Övrig fråga kommunens firmatecknare 

Beslut 

Köpehandlingar, kontrakt, ansökan om lantmäteriförrättningar, låne- och borg-
ensförbindelser, fullmakter, och andra liknande handlingar ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) eller kommun-
styrelsens vice ordförande Anders Häggkvist (C) med kontrasignation av 
kommunchef Gunnel Gyllander eller ekonomichef Ola Regnander. 
 
Kontrasignation kan också ske av mark- och exploateringsingenjörer Henrik 
Andersson och Oscar Elffors i följande ärenden: borgen på bostadslån enligt 
bostadslåneförfattning och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar. 
 
Ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin Eriksson bemynd-
igas att, var för sig, hos vederbörande domstol/myndighet ansöka om 
betalningsföreläggande samt att fullfölja och bevaka kommunens talan samt att 
var för sig underteckna handlingar i vilka kommunens motpart är Skatteverket. 

Ärende 

I projektet att överlämna underhållsansvaret för enskilda vägar till vägarnas 
ägare har Lantmäteriet önskat att kommunen förtydligar sitt beslut om vilka 
som får teckna kommunens firma just vad gäller lantmäteriförrättningar. 
Kommunens förvaltningsorganisation har dessutom sedan senast ett beslut om 
firmatecknare fattades utökats med en mark- och exploateringsingenjör. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen komp-
letterar det nuvarande beslutet om firmatecknare så att det i klartext framgår att 
kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande, med kontrasignation av 
kommunchef eller ekonomichef, undertecknar ansökan om 
lantmäteriförrättningar, samt att mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors 
får rätten att kontrasignera borgen på bostadslån enligt bostadslåneförfattning 
och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 249, fortsättning Dnr KS 2022/1010 
 
Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Lantmäteriet 
Projektledare överlämning vägar 
Kommunsekreterare 
Kommunarkivarie 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 250  
 

Övrig fråga, arvoderingar förtroendevalda 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) för på tal en alternativ modell för ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda. Kommunstyrelsen diskuterar vilka alternativ till 
den nu gällande modellen som skulle kunna användas. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 251 Dnr KS 2022/245 
 

Budget 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar budget 2023 enligt förslag. 

Ärende 

Förslag till budget 2023 presenteras för kommunstyrelsen. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar budget enligt 
förslag, med de ändringar som de föreslår i särskilt dokument. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M) och 
Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige antar budget enligt förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins och 
Perssons förslag eller enligt hans eget med fleras förslag och fastslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget med fleras förslag. Omröstning 
begärs. 

Omröstning 
Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen. Ja för ordförandes med 
fleras förslag, nej för Holmins och Perssons förslag. 
Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S), Magnus Karlsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Karin Holmin (VH). 
Avstår: Ted Länsberg (SD). 

Reservation 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 252  
 

 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med oktober 2022. Den idag 
gällande prognosen är att kommunen vid årets slut kommer att göra ett 
överskott om 31,6 miljoner kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-16 

Ks § 253  
 

 

Övrig fråga, förstudie Funäsdalens skola, information 

Ärende 

Stadsarkitekt Peter Nilsson redovisar olika möjliga alternativ för 
ombyggnation av skolan i Funäsdalen. Arbetet att undersöka lämpliga 
alternativ fortsätter. 

_____ 
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