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Datum 
2023-01-25 

 

Kommunledningsutskott 

Konferensrum P1, medborgarhuset 
Sveg 

2023-02-01 09.00 

Det går bra att på distans delta vid sammanträdet. Anslutningslänk finns i 
mejlet med kallelsen. 

Föredragningslista 
 

 INLEDNING   

1 Upprop   

2 Val av justerare   

 INFORMATION   

3 Bygdemedel 2023 2023/79 Landsbygds-
utvecklare ca 
kl. 09.05 

4 Ekonomisk uppföljning  Ekonomichef 
ca kl. 09.35 

5 Arbetsgivarfrågor  HR-chef ca 
kl. 10.00 

 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN   

6 Riktlinje för rekrytering 
Kommunledningsförvaltningens förslag: 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för rekrytering. 

2022/1072  

7 Budgetprocess 2024 2023/68  

8 Internbudget inklusive verksamhetsplan 2023, 
kommunledningsförvaltningen 

2023/80  
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9 Förlängd tid att nyttja gratifikationen för under 
pandemin väl utfört arbete 

2023/36  

10 Utredning om hur fastighetsavdelningen ska 
införlivas i kommunens organisation 

2023/81  

11 Funäsdalens skola 2022/736  

12 Ansökan om bidrag, Bris Region Nord 2022/1089  

13 Remiss gällande förslag till reviderade 
värdebeskrivningar för ett urval 
riksintresseområden Naturvård i Jämtlands län 

2023/58  

14 Utökat åtagande om borgen till förmån för 
Inlandsbanan AB 

2022/1071  

15 Härjedalsförslaget 2022/852  

 MEDBORGARFÖRSLAG   

16 Medborgarförslag om att de som är i behov av 
inkontinensskydd skall erbjudas en extra 
soptunna utan extra kostnad 

2022/598  

17 Medborgarförslag om att man ska kunna lägga 
hundbajs i matavfallskärlen 

2022/599  

 MOTIONER   

18 Motion om att använda särskild chefsenkät 2022/845  

 REVISIONSRAPPORTER   

19 Revisionsrapport fastighetsunderhåll 2022/924  

20 Granskning av uppsikt och ägarstyrning av 
bolag 

2022/1169  

 ÖVRIGA FRÅGOR   

21 Övriga frågor   

 

Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Ordförande 
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