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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 131

Dnr KS 2022/213

Medborgarförslag om lekparken i Vemdalen
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Ärende
En person som bor i kommunen föreslår att den befintliga lekparken på
Parkgatan i Vemdalen rustas upp och ingår i kommunens skötsel, alternativt
att kommunen bygger en ny lekplats på en annan, mer central plats i
Vemdalen.
Den 6 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen, § 83, att antalet kommunägda
lekparker ska minskas till två; SJ-parken i Sveg samt Risnäset i Funäsdalen.
Den utrustning som finns kvar på Parkgatan i Vemdalen ska under barmarkssäsongen 2022 tas över av Vemdalens Idrottsförening och sättas upp på annan plats. Om föreningen sedan vill att information ska finnas på kommunens webbplats så kommer informationen att läggas in som för övriga parker.
Ekonomi
Ingen effekt på kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Avdelningschef kultur och fritid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 132

Dnr KS 2022/382

Medborgarförslag om att medborgarförslag ska
avgöras av kommunfullmäktige och inte
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärende
En person som bor i kommunen föreslår att medborgarförslag ska avgöras av
kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen.
Av 5 kap. 22 § 2 st kommunallagen framgår att medborgarförslag, om
kommunfullmäktige har beslutat att införa sådana, väcks i kommunfullmäktige. I den nästföljande paragrafen slås fast att det också är kommunfullmäktige som ska besluta om medborgarförslag, men det finns i paragrafen en
möjlighet för fullmäktige att under vissa förutsättningar överlämna till
kommunstyrelsen eller en annan nämnd att besluta om medborgarförslag.
Om fullmäktige bifaller just det här medborgarförslaget innebär det i praktik
också en ändring av arbetsordningen, så att § 33 stryks. Paragrafen bör då för
tydlighets skull också ersättas med en bestämmelse i arbetsordningen som
slår fast att inga medborgarförslag får överlämnas till styrelsen eller annan
nämnd för beslut.
Av kommunallagens förarbeten framgår att tanken är att kommunfullmäktige
för varje medborgarförslag ska göra en bedömning om förslagets
beskaffenhet är sådan att det kan lämnas över till en nämnd för beslut.
Förarbetena slår också fast att möjligheten att överlämna medborgarförslag
bör användas med stor försiktighet.
Andemeningen i det nu aktuella medborgarförslaget kan sägas redan idag
vara kommunallagens huvudregel för hur medborgarförslag ska behandlas.
Det finns ingenting som hindrar att fullmäktige själva beslutar om samtliga
medborgarförslag som väcks.
För att undvika förvirring och oklarheter är det lämpligt att kommunen undviker att skapa egna styrdokument med innebörd som motsäger den reglering
som finns i lagen. Avslutningsvis, men inte minst innebär möjligheten att
överlämna förslag som är så beskaffade att de kan avgöras av en nämnd en
flexibilitet som bör snabba upp den kommunala beslutsprocessen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 132, fortsättning

Dnr KS 2022/382

Ekonomi
Ärendet bör inte påverka kommunens ekonomi, vare sig fullmäktige bifaller
eller avslår förslaget.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Förslag under sammanträdet
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) biträdd av Karin Holmin (VH) och
Billy Anklew (-) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen
lämnar kommunfullmäktige samma förslag som kommunledningsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Perssons med fleras
förslag, eller enligt hans eget förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandes förslag. Omröstning begärs.
Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för ordförandes
förslag, nej för Perssons med fleras förslag.
Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Lisa Sjelin (C),
Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S),
Christer Nordqvist (S).
Nej: Billy Anklew (-), Per-Anders Tapper (HP),
Bengt-Arne "Baben" Persson (L), Karin Holmin (VH).
Ordförande fastslår att 7 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja och 4
har röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt ordförandes förslag.
Reservation
Billy Anklew (-), Per-Anders Tapper (HP), Bengt-Arne "Baben" Persson (L)
och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 133

Dnr KS 2021/862

Motion om att begränsa politikers arvoden
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärende
Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunen inför en övre gräns för politikers
arvoden. Länsberg föreslår att gränsen ska vara 50 000 för en tjänst på
100 %, samt att gränsen gäller från början av nästa mandatperiod (2022–
2026).
Ekonomi
Kommunen har idag endast ett förtroendeuppdrag (jämställs här med
”tjänst”) som arvoderas 100 %; ordförandeskapet i kommunstyrelsen.
Arvodet beräknas med grund i det för innevarande år gällande
prisbasbeloppet, vilket i år innebär ett arvode om 54 337,50 kronor i
månaden.
Under antagande att den föreslagna övre gränsen om 50 000 kronor gäller
som beräkningsgrund för samtliga andra arvoden innebär det avseende de
årsarvoderades arvoden och jämfört med innevarande år en årlig besparing
om 241 512 kronor. Sannolikt kommer prisbasbeloppet att under mandatperioden öka, och då ökar också i slutet av mandatperioden den årliga
besparingen. Besparingen bland de enskilda sammanträdesarvodena är något
svårare att beräkna, men baserat på hittills inrapporterat antal sammanträdesarvoden uppräknat till hela året kan det röra sig om en besparing upp till
23 096 kronor. Enligt samma metod skulle det innebära en besparing i
restidsersättningar om upp till 765 kronor per år. Även för dessa ersättningar
ökar besparingen med tiden.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och
fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 134

Dnr KS 2021/866

Motion om att sätta upp en informationstavla vid vägval
Rengsjön
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärende
Ted Länsberg (SD) föreslår att det genomförs en utredning kring möjligheten
att sätta upp en informationstavla, digital eller analog, vid vägval Rengsjö
för att synliggöra för resande efter E45 vad Sveg och Härjedalen har att
erbjuda. Länsberg föreslår också att ärendet ska vara utrett och tavlan
färdigbyggd innan invigningen av nya vägsträckan Rengsjö-Älvros.
En bred utredning bör göras för att skapa möjligheter att informera om
Härjedalens attraktionskraft vid vägval Rengsjö och vägval Älvros.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi i samband med utredningsarbetet.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma
förslag som samhällsutvecklingsutskottet och fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 135

Dnr KS 2022/60

Motion om att vidareutveckla kor på rot
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärende
Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunen vidareutvecklar Kor på rot att
innefatta andra djurarter, frukt och grönt samt mejeriprodukter. Ko på rot
innebär att kommunen köper levande nötkreatur och tecknar ett skötselavtal
hos en uppfödare. Detta för att kringgå den ordinarie livsmedelsupphandlingen och kunna få en ökad mängd lokala livsmedel. Korna är levande djur
och räknas inte då till livsmedel vilket innebär att kommunen kan göra en
direktupphandling.
Gränsen vid en direktupphandling är 700 000 kronor per år och kommunen
når i ”ko-upphandlingen” denna gräns.
Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar redan med att hitta nya sätt att
kunna köpa lokalproducerade livsmedel för användning i de offentliga
köken. Att göra det i koncept som liknar ko på rot bedöms inte som lämpligt
då upphandlingsregler gör det svårt att utöka. Samhällsutvecklingsförvaltningen tillsammans med upphandlingskontoret undersöker för tillfället
möjligheterna för att upphandla mer lokala produkter via ett dynamiskt
inköpssystem (DIS).
Ekonomi
Påverkar inte kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma
förslag som samhällsutvecklingsutskottet och fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 136

Dnr KS 2022/136

Granskning av representation
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar svar till revisorerna.
Ärende
KPMG har på uppdrag av Härjedalens kommuns revisorer granskat rutinerna
kring kommunens representation. Granskningen visar att kommunen har
relevanta och aktuella riktlinjer och att dessa finns tillgängliga för
medarbetare och chefer. Dock visar granskningen att det finns brister i
efterlevnaden av riktlinjerna och därmed också kommunens
informationsinsatser.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att
- Säkerställa att det finns rutiner som ser till att riktlinjerna kring
representation tillämpas.
- Säkerställer att rutiner tas fram för återkommande informationsinsatser
gällande riktlinjer och regler kring representation.
I framtagandet av en ny internkontrollplan kommer rapportens synpunkter
att beaktas.
En god regelefterlevnad ökar allmänhetens förtroende för kommunen.
Ekonomi
En god regelefterlevnad minskar risken för felaktig representation som
skulle kunna leda till högre kostnader.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar svar till revisorerna.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 137

Dnr KS 2022/450

Riktlinjer för skolpliktsbevakning
Beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning.
Ärende
För att säkerställa att alla skolpliktiga barn 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 bestämmelser i skollagen tolkas och tillämpas i
Härjedalens kommun.
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.
Av 29 kap. 2 § andra stycket skollagen framgår att vissa barn, trots att de
inte är folkbokförda i Sverige, ändå ska anses vara bosatta i landet och ges
rätt till utbildning. Barn som omfattas av undantagsbestämmelsen har enligt
7 kap. 2 § tredje stycket skollagen inte skolplikt. Detta gäller till exempel
asylsökande barn, barn med tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller barn till EU-medborgare som vistas här med uppehållsrätt.
Skolplikt innebär förutom en närvaroplikt, det vill säga en skyldighet att
delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat
giltigt skäl att utebli, en stark fri- och grundlagsskyddad rätt till kostnadsfri
utbildning, 7 kap. 3 § skollagen och 2 kap. 18 § regeringsformen. Ett barns
rätt till utbildning fastslås även i artikel 28, Barnkonventionen.
Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år.
Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Därefter ska skolplikten
fullgöras i grundskolan eller i grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Om särskilda skäl föreligger börjar skolplikten att gälla det år barnet
fyller sju år. Uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter ansökan
från barnets vårdnadshavare.
Normalt upphör skolplikten vid utgången av vårterminen det nionde skolåret
eller det tionde skolåret om barnet går i specialskolan. Om eleven inte gått ur
högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört kan hemkommunen pröva frågan om skolpliktens förlängning i de fall det är aktuellt.
Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 137, fortsättning

Dnr KS 2022/450

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan vårdnadshavare, hemkommun samt huvudmannen för den skolenhet som eleven är inskriven vid.
Riktlinjen är framtagen för att säkerställa förvaltningens arbete och ansvar
för skolplikt och skolpliktsbevakning utifrån gällande styrdokument och
barnets rätt till utbildning.
Ekonomi
Riktlinje för skolplikt och skolpliktsbevakning förväntas inte ha någon
inverkan på kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Bildningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning.
Förslag under sammanträdet
Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och
Billy Anklew (-) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
bildningsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets
förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Chef, bildningsförvaltningen
Förvaltningsadministratör, bildningsförvaltningen
Verksamhetsutvecklare, bildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 138

Dnr KS 2020/731

Lokalorganisation, skolenheter
Beslut
Kommunstyrelsen ger Härjegårdar fastighets AB i uppdrag att genomföra en
projektering för en totalentreprenad av den lokal som gränsar till
transportprogrammets nuvarande lokal på fastigheten Hyveln 6 ”Sågen” i
Sveg. Kostnaden beräknas till cirka 200 000 kronor och finansieras med
kommunens tidigare beviljade investeringsanslag för skollokaler.
Ärende
Bildningsförvaltningen önskar samlokalisera transportprogrammet så att
även årskurs ett, som idag är lokaliserad till Södra skolan, kan vara på Sågen
i Sveg. En förutsättning för detta är att den lokal som idag angränsar till
transportprogrammets nuvarande lokaler kan renoveras så att den kan
inrymma årskurs ett.
Lokalerna ägs av Solör Bioenergi Fjärrvärme AB och kommunen betalar för
lokalerna en grundhyra och en hyra kopplad till den hyresgästanpassning
som gjordes för nuvarande verksamhet. Samma upplägg med grundhyra och
hyresgästanpassning kan användas vid kommande renovering.
Lannås Arkitekter AB har utformat ett förslag på planlösning och kostnaden
för ombyggnationen har preliminärt beräknats till 8–10 miljoner kronor. Det
råder idag en stor osäkerhet på byggmarknaden, vilket gör det svårt att
beräkna materialkostnader med mera.
Kostnaden för hyresgästanpassningen finansieras av hyresvärden och
debiteras kommunen genom den förhöjda hyran.
Ekonomi
Renoveringen av lokalen innebär en ökad hyreskostnad för kommunen under
ett antal år. Om hyresgästanpassningen kostar 10 miljoner kronor och ska
finansieras genom en förhöjd hyra under 10 år ökar hyreskostnaderna med 1
miljon kronor per år. Till beloppet ska även läggas en räntekostnad.
Kostnaderna för uppvärmning och städning har i dagsläget beräknats vara
oförändrad i jämförelse med nuvarande lokaler. En samordning av
transportprogrammet beräknas minska skolans kostnader med ungefär 1
lärartjänst. Samordningen är också ett led i arbetet med att upprusta
nuvarande lokaler på gymnasieskolan och Södra skolan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 138, fortsättning

Dnr KS 2020/731

Tjänstemannaförslag
Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger Härjegårdar fastighets AB i uppdrag att genomföra en projektering för en totalentreprenad av
den lokal som gränsar till transportprogrammets nuvarande lokal på fastigheten Hyveln 6 ”Sågen” i Sveg. Kostnaden beräknas till cirka 200 000
kronor och finansieras med kommunens tidigare beviljade investeringsanslag
för skollokaler.
Förslag under sammanträdet
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) biträdd av Karin Holmin (VH) föreslår att
kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
bildningsförvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 139

Dnr KS 2022/478

Förändring från tillagningskök till mottagningskök i
Ytterhogdal
Beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att
omvandla tillagningsköket på Svedjegården i Ytterhogdal till ett
mottagningskök.
Ärende
Det blir allt svårare att lösa kommunens kompetensförsörjning i form av utbildade och kompetenta kockar och svårast är det i de små köken i byarna.
På Svedjegården har kvalitén på maten länge varierat, vilket skapat problem
för brukarna som bor där. Den bristande tillgången på personal har även tagit
oproportionerligt mycket tid och kraft från enhetschef.
En lösning på problemet är att ställa om köket på Svedjegården till ett mottagningskök som precis som övriga särskilda boenden i kommunen får mat
från köket på Svegsmon. I ett mottagningskök bereds sallad, varma tillbehör
såsom pasta, potatis och ris, samt vissa efterrätter. Dessutom bakas där bröd.
Den personalstyrka som idag finns i köket på Svegsmon behöver inte utökas
för att klara av detta, vilket innebär att kostavdelningen som helhet kan göra
besparingar. Med tanke på de ökade matpriserna kan detta vara ett sätt att
delvis balansera kostnaderna.
Under våren 2022 har verksamheten, i samråd med socialförvaltningen,
testat detta förslag med upplevt gott resultat där antalet rätter brukarna kan
välja på har ökat. Anledningen till att testet har utförts, är
personalutmaningarna.
Om Svedjegårdens kök görs om till ett mottagningskök minskar
utmaningarna kopplat till kompetensförsörjning betydligt, samtidigt som
kvalitén och valmöjligheterna för brukarna ökar.
Ekonomi
Förslaget beräknas innebära en besparing i form av en helårstjänst 100 %
motsvarande cirka 430 000 kronor.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ger samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att
omvandla tillagningsköket på Svedjegården i Ytterhogdal till ett
mottagningskök.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 139, fortsättning

Dnr KS 2022/478

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Avdelningschef kost och service
Enhetschef Svegsmon kost och service
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 140

Dnr KS 2022/418

Lokal trafikföreskrift, ändring av riktlinjer för
skotertrafik i närområdet till tätorter
Beslut
Kommunstyrelsen antar ändringar i riktlinjerna för skotertrafik i närområden
till tätorter, gällande avstånd för skoterled från dagens 100 meter avstånd till
bostäder, vårdlokaler och skolor till 50 meter.
Ärende
Kommunens riktlinjer för skotertrafik i närområden till tätorter måste ändras
vad gäller bullernivå och avstånd till bebyggelse. En utredning är gjord av
Tyrens AB; ”beräkning av buller från snöskoter”. Utedningen visar att
avståndet till bebyggelse för att anlägga skoterled, i undantagsfall inte bör
anläggas närmare bostäder, vårdlokaler eller skolor än 30 meter, med
begränsad hastighet till 30 km/h, vid dessa passager. Förutom vid dessa
passager bör inte skoterleder anläggas närmare än 50 meter från bostäder,
vårdlokaler eller skolor i enlighet med utförd bullermätning.
Enligt genomförd bullermätning från snöskoter, rapport 301770-A Tyrens,
2020-01-24, visar det att nuvarande, riktlinjer för skotertrafik i närområden
till tätorter för Härjedalens kommun, kan och bör ändras i riktlinje med
genomförd bullerberäkning då dagens avstånd uppgår till 100 meter.
Ekonomi
Ärendet har ingen negativ inverkan på kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen antar ändringar i riktlinjerna för skotertrafik i närområden
till tätorter, gällande avstånd för skoterled från dagens 100 meter avstånd till
bostäder, vårdlokaler och skolor till 50 meter.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Trafiksamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 141

Dnr KS 2022/530

Återstående medel Lossenfonden
Beslut
Kommunstyrelsen prioriterar Funäsdalens golfklubbs ansökan med 250 000
kronor och Messlingens idrott- och bygdeförenings ansökan med 316 427
kronor.
Ärende
Funäsfjällens golfklubb ansöker om 700 000 kronor ur Lossenfonden för
investering i en cylinderklippare. Investeringen behövs till träningsanläggningen för att bedriva junior-, dam- och seniorverksamhet. Klubben skickade
in ansökan oktober 2021 men den hamnade fel hos länsstyrelsen och kom
inte med i ordinarie ansökningsomgång. Länsstyrelsen har nu handlagt
ansökan och inväntar kommunstyrelsens prioritering.
Messlingens idrott- och bygdeförening ansöker om 316 427 kronor ur
Lossenfondens återstående medel för reparationer i bygdegården, såsom ny
dränering och takavattning på grund av stor risk för rötskador. Den nya
dräneringen kommer även innebära entré med tillgänglighetsanpassad ramp.
I Lossenfonden finns 2 227 590 kronor kvar från 2022 års budget.
Kommunstyrelsen ska ta ställning till om ovanstående ansökningar ska
prioriteras ur Lossenfonden för budget 2022.
Ekonomi
Ingen påverkan, bygdemedlen beslutas och utbetalas av Länsstyrelsen
Jämtlands Län.
Förslag under sammanträdet
Mats Ericsson (C) föreslår att kommunstyrelsen prioriterar Funäsdalens
golfklubbs ansökan med 250 000 kronor och Messlingens idrott- och
bygdeförenings ansökan med 316 427 kronor.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ericssons förslag och
fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Landsbygdsutvecklare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 142

Dnr KS 2020/966

Framtid för träbjörnen i Sveg
Beslut
Kommunstyrelsen förlänger det befintliga optionsavtalet till och med den 30
september 2022.
Ärende
Svegs företagar- och utvecklingsförening har sedan den 9 juni 2021 haft
option att köpa fastigheten Smeden 1 i Sveg, där träbjörnen står. Optionsavtalet löper ut den 30 juni 2022 och inget köpeavtal har ännu tecknats.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen förlänger det befintliga optionsavtalet till och med den 30
september 2022.
Förslag under sammanträdet
Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Svegs företagar- och utvecklingsförening
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 143

Dnr KS 2022/531

Avsiktsförklaring, samverkan med Bräcke kommun
Beslut
Kommunstyrelsen bereder Bräcke kommun möjlighet att ingå i Vatten och
miljöresurs i Berg Härjedalen AB.
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023, under förutsättning att
Bergs kommun fattar ett likalydande beslut och att Bräcke antar en
avsiktsförklaring att ingå i bolaget.
Ärende
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB är sedan 1 januari 2019 Bergs
och Härjedalens kommuners driftbolag för VA- och renhållningsverksamheterna. Anläggningarna ägs fortfarande av respektive kommun.
Syftet med bolaget är att möjliggöra effektiviseringar och specialiseringar
samt att underlätta kompetens- och personalförsörjning.
Bräcke kommun köper under 2022 kompetens och tjänster av bolaget vad
gäller avfallsverksamheten och har nu efterfrågat möjligheten att ingå i
bolaget vad gäller både avfalls- och VA-verksamheten.
Ekonomi
Ärendet har ingen verkan på kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen bereder Bräcke kommun möjlighet att ingå i Vatten och
miljöresurs i Berg Härjedalen AB.
Beslutet gäller under förutsättning att Bergs kommun fattar ett likalydande
beslut och att Bräcke antar en avsiktsförklaring att ingå i bolaget.

Förslag under sammanträdet
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) biträdd av Karin Holmin (VH),
Billy Anklew (-) och Per-Anders Tapper (HP) föreslår att kommunstyrelsen
avvaktar en utvärdering av den med Bergs kommun gemensamma
bolagsbildningen innan kommunstyrelsen beslutar om någon
avsiktsförklaring om samverkan också med Bräcke kommun.
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C)
föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets
förslag med ändringen att beslutet gäller från och med den 1 januari 2023.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 143, fortsättning

Dnr KS 2022/531

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Perssons med fleras
förslag eller enligt hans eget och Häggkvists förslag, och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes och Häggkvists förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för ordförandes och
Häggkvists förslag, nej för Perssons med fleras förslag.
Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Lisa Sjelin (C),
Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S),
Christer Nordqvist (S).
Nej: Billy Anklew (-), Per-Anders Tapper (HP),
Bengt-Arne "Baben" Persson (L), Karin Holmin (VH).
Ordförande fastslår att 7 av kommunstyrelsen ledamöter har röstat ja, 4 har
röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt ordförandes och
Häggkvists förslag.
Reservation
Billy Anklew (-), Per-Anders Tapper (HP), Bengt-Arne "Baben" Persson (L)
och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Bräcke kommun
Bergs kommun
Kommunchef
VD Vatten och miljöresurs

21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 144

Dnr KS 2022/563

Avsiktsförklaring gemensam överförmyndarnämnd
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningen att inrätta en gemensam
överförmyndarnämnd mellan Bräcke, Berg och Härjedalens kommuner.
Ärende
Enligt kommunallagens (2017:725) 3 kap. 9 §, samt 9 kap. 19–35 §§ finns
möjlighet för två eller flera kommuner att skapa gemensamma nämnder som
för samtliga medlemskommuner och inom sitt område kan fullgöra uppgifter
avseende den kommunala verksamheten.
Uppgifterna för nämnden ska preciseras i en överenskommelse och det ska
också finnas ett reglemente för nämnden. Arbetet med det kommer att
påbörjas under försommaren för att kunna beslutas i respektive kommuns
fullmäktige under hösten 2022.
Varje samverkande kommun ska också vara representerad i nämnden genom
utsedda förtroendevalda.
Bräcke och Bergs kommuner har haft gemensam överförmyndarnämnd
sedan 1 januari 2015. Dialog har under en tid förts om att även Härjedalens
kommun från och med mandatperioden som börjar 2023 ska ingå i den
gemensamma överförmyndarnämnden som då kommer att ha tre
medlemskommuner; Bräcke, Berg och Härjedalen.
Bräcke kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden där Bräcke
och Berg ingår. Inriktningen är att Bräcke kommun kommer att vara
värdkommun även framåt. Bräcke kommun har handlagt ärenden inom
godmanskap och förvaltarskap för Bräcke och Berg sedan 2010 och
gemensam nämnd bildades från och med mandatperioden som började 2015.
Från 1 januari 2022 handläggs även ärenden från Härjedalens kommun i
Bräcke kommun. Härjedalens kommun har i nuläget en överförmyndare och
en vice överförmyndare.
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.
Ekonomi
Ärendet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 144, fortsättning

Dnr KS 2022/563

Tjänstemannaförslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig
bakom inriktningen att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd mellan
Bräcke, Berg och Härjedalens kommuner.
Förslag under sammanträdet
Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Bräckes kommun
Bergs kommun
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 145

Dnr KS 2022/142

Riktlinjer för grafiskt material och platsvarumärke
Beslut
Kommunstyrelsen antar ny grafisk profil och platsvarumärke för Härjedalens
kommun.
Ärende
Härjedalens kommuns grafiska manual fastställdes av kommunfullmäktige
2013 och platsvarumärket, som föreställde en bàrfre men kallades pepparkakan, samt ett tillhörande skyltprogram lanserades. Syftet med platsvarumärket var att andra än kommunen skulle kunna använda symbolen. Efter ett
antal år kan konstateras att symbolen och skyltprogrammet inte har haft
något större genomslag. Kommunfullmäktige beslutade 2021 att upphäva
den grafiska manualen från 2013 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
fastställa nya riktlinjer för grafiskt material och platsvarumärke.
I förslaget till ny grafisk profil för kommunens verksamheter har instruktioner för skyltar samt färger och typsnitt på webben lagts till. Kommunens logotyp har korrigerats gällande de samiska orden ”HERJEDAELIEN TJïELTE”,
som tidigare inte varit korrekt stavade. Den del som handlar om bilder har
anpassats till nutid.
Logotypen byts successivt ut och skyltar anpassas efter den nya grafiska
profilen när det är dags att byta på grund av ålder eller flytt.
Nya riktlinjer för platsvarumärket Härliga Härjedalen har tagits fram för att
kunna användas av alla aktörer som vill bidra till gemensam marknadsföring
av kommunen. Riktlinjerna för platsvarumärket kan komma att kompletteras
med anvisningar för skyltar.
Ekonomi
Ärendet bedöms inte innebära några extra kostnader.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen antar ny grafisk profil och platsvarumärke för Härjedalens
kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 145, fortsättning

Dnr KS 2022/142

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Kommunikatörer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 146

Dnr KS 2022/100

Kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning.
Ärende
Samhällsutvecklingsutskottet har föreslagit ändringar i kommunstyrelsens
delegationsordning. Utöver dessa föreslår kommunledningsförvaltningen en
korrigering av vissa frågor gällande skolskjuts, som på grund av förbiseende
senast en delegationsordning antogs inte reglerades såsom var bildningsutskottets mening.
Kommunledningsförvaltningen föreslår också ett tillägg så att
arkivföreståndaren ges rätt att besluta om kommunen i sitt arkiv ska ta emot
enskilda samlingar som erbjuds kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har jämkat samman samtliga föreslagna
ändringar i ett och samma förslag till ny delegationsordning.
Ekonomi
Ändringar i delegationsordningen har ingen direkt verkan på kommunens
ekonomi.
Tjänstemannaförslag
Kommuneledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget
till delegationsordning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen
Mark- och exploateringsingenjör
Mark- och exploateringshandläggare
Bildningschef
Arkivföreståndare
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 147

Dnr KS 2022/232

Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar förslaget till Regler för kommunalt partistöd och
oppositionsstöd.
Ärende
Då det inför innevarande mandatperiod skulle utses en kommunstyrelsens
andre vice ordförande tillika oppositionsråd (KS2VO) uppstod oenighet om
hur detta skulle gå till. Oenigheten berodde på olika uppfattningar om hur
kommunens regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd skulle
förstås.
Det hela slutade med att kommunfullmäktiges beslut att utse KS2VO överklagades. Förvaltningsrätten avslog överklagan och resonerade så att fullmäktige är fria att välja den de önskar till kommunstyrelsens andra vice ordförande, oberoende av kommunens bestämmelser. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till regler för kommunalt partistöd och
oppositionsstöd i vilket all reglering av hur KS2VO ska utses har strukits.
I och med förslaget blir det tydligt att det är kommunallagens regler som
gäller då KS2VO ska utses. Det innebär i sin tur att framtida tolkningstvister
undviks.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige antar förslaget till Regler för kommunalt partistöd och
oppositionsstöd.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 148

Dnr KS 2022/271

Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar förslaget till bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevalda med ändringen att § 19 ska gälla även icke
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige.
Bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2023.
Ärende
Kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda bör ses över
inför nästkommande mandatperiod. Kommunledningsförvaltningen har tagit
fram ett förslag till nya bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda, som förutom en ändring i arvodet till valnämndens
ordförande är detsamma som idag gällande bestämmelser.
Överförmyndarens arvode kan komma behöva att särskilt regleras beroende
på om kommunen beslutar att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M),
föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget
med ändringen att § 19 ska gälla även icke tjänstgörande ersättare i
kommunfullmäktige.
Nordlander föreslår vidare att kommunstyrelsen föreslår att de nya
bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2023.
Karin Holmin (VH), Billy Anklew (-) och Bengt-Arne ”Baben” Persson (L)
biträder ordförandes och Fredholms förslag samt föreslår i tillägg till det att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att inget årsarvode ska
betalas till kommunstyrelsens vice ordförande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 148, fortsättning

Dnr KS 2022/271

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget och
Fredholms yrkande och fastställer att svaret är ja.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen också beslutar enligt
Holmins med fleras förslag och finner att svaret är nej. Omröstning begärs.
Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att bifalla
Holmins med fleras tilläggsförslag, nej för att avslå tilläggsförslaget.
Ja: Billy Anklew (-), Per-Anders Tapper (HP),
Bengt-Arne "Baben" Persson (L), Karin Holmin (VH)
Nej: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Lisa Sjelin (C),
Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S),
Christer Nordqvist (S).
Ordförande fastslår att 4 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 7 har
röstat nej. Kommunstyrelsen avslår därmed Holmins med fleras
tilläggsförslag.
Ordförande frågar avslutningsvis om kommunstyrelsen föreslår att de nya
bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2023 och fastslår att svaret är
ja.
Reservation
Billy Anklew (-), Per-Anders Tapper (HP), Bengt-Arne "Baben" Persson (L)
och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till den
del det avser avslaget till deras tilläggsförslag
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 149

Dnr KS 2021/301

Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde den 3
oktober
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige flyttar sitt sammanträde den 3 oktober till den 17
oktober.
Ärende
2022 är ett av de år då val till fullmäktige förrättas i hela landet. Det nyvalda
fullmäktiges mandatperiod börjar den 15 oktober under ett sådant valår.
Kommunfullmäktiges arbetsordning slår fast att det är det nyvalda
fullmäktige som väljer valberedning för den nya mandatperioden. För att
fullmäktige på valberedningens förslag ska kunna välja styrelse och andra
nämnder vid sammanträdet den 28 november måste alltså en valberedning
tillsättas någon gång innan dess, men efter den 15 oktober.
Genom att flytta sammanträdet den 3 oktober till ett senare datum kan man
eliminera behovet av ett extrainsatt och kostnadsdrivande fullmäktigesammanträde.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige flyttar sitt sammanträde den 3 oktober till den 17
oktober.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma
förslag som kommunledningsutskottet och fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 150

Dnr M-2022-684

Begäran om besked om tillstyrkan - vindkraftpark Grubban
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tillstyrker etableringen.
Ärende
OX2 AB söker tillstånd för etablering av vindkraftpark i Grubban (ungefär
halvvägs mellan Ytterhogdal och Ramsjö). Innan Miljöprövningsdelegationen kan
bevilja tillstånd måste kommunen tillstyrka etableringen.
Förslag under sammanträdet
Karin Holmin (VH) biträdd av Billy Anklew (-) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige avstyrker etableringen till dess att effekten av de
inom kommunen befintliga vindkraftparkerna har utvärderats.
Anders Häggkvist (C) biträdd av Mats Ericsson (C), ordförande
Lars-Gunnar Nordlander (S) och Johan Fredholm (M) föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker etableringen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins och Anklews
förslag eller enligt Häggkvists med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Häggkvists med fleras förslag. Omröstning begärs.
Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för Häggkvists med fleras
förslag, nej för Holmins och Anklews förslag.
Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Lisa Sjelin (C),
Bengt-Arne "Baben" Persson (L), Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S),
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S).
Nej: Billy Anklew (-), Per-Anders Tapper (HP), Karin Holmin (VH).
Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja, 3 har röstat
nej. Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt Häggkvists med fleras förslag.
Reservation
Billy Anklew (-), Per-Anders Tapper (HP) och Karin Holmin (VH) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 151

Dnr KS 2022/524

Detaljplan Vemdalens Kyrkby 32:72 med flera
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Innan antagande ska underskrivet exploateringsavtal finnas.
Ärende
Vemdalens kyrkby 32:72 med flera fastigheter ska detaljplaneras. Huvudsyftet med detaljplaneringen är att tillskapa mark för besöksanläggning, bostäder, centrum och kontor. En exploatör avser att inom området anlägga en
aktivitetshall (Vemdalen Arena). Platsen är strategiskt belägen i Vemdalen
by. För att möjliggöra att aktivitetshallen och området kan användas på flera
olika sätt tillåts även bostads- och centrumanvändning, vilket möjliggör en
anpassning av användningen till framtida behov.
Planen har varit utställd för samråd under perioden från och med 14 juli
2021 till och med 6 augusti 2021 och för granskning under perioden från och
med 22 april 2022 till och med 13 maj 2022.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Innan antagande ska underskrivet exploateringsavtal finnas.
Förslag under sammanträdet
Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen lämnar
kommunfullmäktige samma förslag som kommunledningsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma
förslag som kommunledningsutskottet och fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 152

Dnr KS 2022/502

Utökad budget 2023 för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anslår 53 628 kronor extra till gemensamma nämndens
för upphandlingssamverkan budget 2023.
Ärende
Kommunen har sedan tidigare informerats om dynamiskt inköpssystem
(DIS). Ett av systemets syften är att möjliggöra för flera lokala leverantörer
att delta i kommunala upphandlingar. För att kunna implementera DIS måste
de samverkande kommunerna anställa en handläggare, vilket innebär en
kostnad.
Ekonomi
Kommunens medfinansiering i anställning av en handläggare uppgår till
53 628 kronor 2023.
Förslag från beredande organ
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige anslår 53 628 kronor extra till gemensamma nämndens
för upphandlingssamverkan budget 2023.
Förslag under sammanträdet
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) biträdd av Karin Holmin (VH) föreslår att
kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma förslag som
kommunledningsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma
förslag som kommunledningsutskottet och fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 153

Dnr KS 2022/582

Ägardirketiv för 2023, räddningstjänstförbundet i
Jämtlands län
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2023 för
Jämtlands räddningstjänstförbund.
Ärende
Ägardirektiv för räddningstjänstförbundet ska en gång per år antas av de i
förbundet ingående kommunernas fullmäktige. Förslag till ägardirektiv 2023
har upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid ägarsamrådet den 2 juni 2022. Medlemsbidraget för Härjedalens kommun år 2023
föreslås uppgå till 23 946 000 kronor plus ett investeringsbidrag om 554 000
kronor. För budgetåret 2023 uppgår förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till 146 197 000 kronor. Indexuppräkningen från 2022 till 2023
uppgår till 3,2 % för personalkostnader plus ytterligare 1,4 % för övriga
kostnader. För intäkter är indexuppräkningen 1,5 %. Ett effektiviseringskrav
på 491 000 kronor är lagt på förbundet.
Ekonomi
Kommunens medlemsbidrag till räddningstjänstförbundet ökar enligt
förslaget med 1 240 000 kronor, från 22 706 000 kronor till 23 946 000
kronor. Kostnadsökningen finns medräknad i kommunens budget för 2023.
Tjänstemannaförslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
förslaget till ägardirektiv 2023 för Jämtlands räddningstjänstförbund.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma
förslag som kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 154

Dnr KS 2022/402

Höjning av felparkeringsavgift i Härjedalens kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige höjer avgiften för felparkering i Härjedalens kommun
från 500 kronor till en differentierad avgift på 800–1 300 kronor, ny förhöjd
avgift ska börja gälla 1 juli 2022 på följande platser:
-Parkering inom parkeringsförbud.
-Parkering inom stoppförbud.
-Parkering på markerad handikapplats.
-Parkering inom busshållplats.
-Parkering i vägkorsning.
-Parkering på eller före övergångsställe.
-Parkering mot färdriktning.
-Parkering på gång- eller cykelbana.
-Parkering utöver tillåten tid.
Ärende
Frågan om en höjd avgift för felparkering i Härjedalens kommun har aktualiserats av både den lokala polisen samt från de snabbt växande turistorterna
där parkering även ofta sker på privat mark. Vägledning till avgiftens storlek
återfinns i ”Förordningen om felparkeringsavgifter” (SFS 1976:1128) som
anger intervallet till mellan 75 kronor och 1 300 kronor förordning).
En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder
parkering inom området får under de förutsättningar som anges i lagen
(1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering ta ut en avgift.
Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts
inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.
Ekonomi
Ingen verkan på kommunens ekonomi.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 154, fortsättning

Dnr KS 2022/402

Förslag från beredande organ
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige höjer avgiften för felparkering i Härjedalens kommun
från 500 kronor till en differentierad avgift på 800–1 300 kronor, ny förhöjd
avgift ska börja gälla 1 juli 2022 på följande platser:
-Parkering inom parkeringsförbud.
-Parkering inom stoppförbud.
-Parkering på markerad handikapplats.
-Parkering inom busshållplats.
-Parkering i vägkorsning.
-Parkering på eller före övergångsställe.
-Parkering mot färdriktning.
-Parkering på gång- eller cykelbana.
-Parkering utöver tillåten tid.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma
förslag som samhällsutvecklingsutskottet och fastslår att svaret är ja.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 155

Dnr KS 2022/545

Ej verkställda beslut 2022
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och
revisorerna.
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 ett 2022 presenteras för kommunstyrelsen.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och
fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Revisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 156

Ekonomisk uppföljning
Ärende
Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en ekonomisk
uppföljning till och med maj 2022. Det är ännu tidigt under budgetåret och
osäkerheten är stor, men den preliminära prognosen är att kommunen
kommer göra ett positivt resultat om cirka 22 miljoner.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 157

Dnr KS 2021/799

Val av arbetsgrupp för fördjupad översiktsplan
Ramundberget-Bruksvallarna
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Mats Ericsson (C), Johan Fredholm (M) och
Per-Erik Johansson (S) till arbetsgrupp för fördjupad översiktsplan
Ramundberget-Bruksvallarna.
Ärende
Kommunledningsutskottet diskuterade vid sammanträdet den 25 maj hur
kommunen i framtiden ska arbeta med den fördjupade översiktsplanen för
Ramundberget-Bruksvallarna. Det konstaterades vid utskottet att det inte
fanns någon särskild arbetsgrupp för översiktsplanen i fråga.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen väljer
Mats Ericsson (C), Johan Fredholm (M) och Per-Erik Johansson (S) till
arbetsgrupp för fördjupad översiktsplan Ramundberget-Bruksvallarna.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och
fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 158

Meddelanden
Ärende
Kommunstyrelsen delges följande meddelanden:
Detaljplan för Fjällvyn, Lofsdalen 26:1, 26:43 och 26:266 i Härjedalens
kommun, beslut om prövningstillstånd; Svea hovrätt, dnr KS 2017/475
Information om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter; Länsstyrelsen
Jämtlands län
Krokom kommunfullmäktige § 27 2022-05-12 Bildande av
kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Livsmedelskontroller; Miljö-och byggnämnden, dnr KS 2022/51
Protokoll Hrpf 31 maj 2022
Ragunda kommunfullmäktige § 43 2022-05-10 Bildande av
Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Revisionsberättelse 2021 Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023
Strömsund kommunfullmäktige § 36 2022-05-04 Bildande av
kommunförbundet Jämtland Härjedalen
Strömsund kommunfullmäktige § 49 2022-05-04 Val av lekmannarevisor
samt suppleant till Biogas i Jämtland-Härjedalen AB
Årsredovisning 2021 Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund
Äldreomsorgen i framtiden, skrivelse till kommunstyrelsen
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 159

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

Ärende

Beslutsfattare

Dokumentid
144862

Avtalsrapport maj 2022

Flera olika

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 160

Övrig fråga, internränta
Ärende
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) undrar om inte kommunens internränta är
för hög? Ekonomichef Ola Regnander förklarar att räntans nivå motiveras av
att kommunen ser intern utlåning som ett alternativ till andra placeringar.
Internrätan baseras alltså på den avkastning som dessa alternativa
placeringar antas kunna ge. Regnander förklarar också att detta är en modell
som är ovanlig bland landets kommuner och att det kan finnas behov av att
se över hur kommunen sätter internräntan.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 161

Övrig fråga, kommunens uppmärksammande av
idrottsprestationer
Ärende
Karin Holmin (VH) frågar om kommunen på nationaldagen (i enlighet med
kommunens egna bestämmelser) uppmärksammade de olympier och
paralympier som i år haft idrottsliga framgångar. Ordförande
Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att det inte gjordes, bland annat för att
landshövdingen redan hade bjudit in till sådan uppvaktning på nationaldagen.
Kommunens bestämmelser slår dessutom fast att det är idrottspersonens klubb
som senast den 15 maj varje år ska anmäla till kommunen om uppvaktning
önskas.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2022-06-08
Ks § 162

Övrig fråga, överlämning vägar
Ärende
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) frågar om det stämmer att
samhällsutvecklingsförvaltningen med anledning av överlämningen av vägar
fått lov att överskrida budget, snarare än uppmanats att begära utökad
budget. Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att budgetens (just
vad gäller överlämningen av vägar) omfattning varje år kan vara svår att
bedöma, eftersom vilka kostnader som uppstår bland annat är beroende av
hur snabbt Lantmäteriet arbetar. Nordlander lägger till att detta är
engångsutgifter som syftar till besparingar på längre sikt. Dessutom brådskar
åtgärderna i vissa fall, eftersom det statliga bidraget till vägarna dras in om
inte dessa åtgärder genomförs.
_____
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