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Kommunstyrelsens 
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2022-05-25 

Klu § 39 Dnr KS 2022/382 

 

Medborgarförslag om att medborgarförslag ska 
avgöras av kommunfullmäktige och inte 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunledningsutskottets 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 kommunfull-
mäktige. I den nästföljande paragrafen slås fast att det också är kommunfull-
mäktige 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 und-
viker 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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2022-05-25 

Klu § 39, fortsättning Dnr Ks 2022/382 

 

Ekonomi 
Ärendet bör inte påverka kommunens ekonomi, vare sig fullmäktige bifaller 
eller avslår förslaget. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) biträdd av Olle Larsson (HP) föreslår att 
kommunledningsutskottet föreslår att fullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. 

Johan Fredholm (M) föreslår att kommunledningsutskottet förslår att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt Perssons och 
Larssons förslag eller enligt Fredholms förslag och fastslår att kommun-
ledningsutskottet beslutar enligt Fredholms förslag. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för Fredholms 
förslag, nej för Perssons och Larssons förslag. 
Ja: Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Olle Larsson (HP), Bengt-Arne ”Baben” Persson (L). 

Ordförande fastslår att tre av kommunledningsutskottets ledamöter har röstat 
ja, två har röstat nej. Kommunledningsutskottet beslutar därmed enligt 
Fredholms förslag. 

Reservation 

Olle Larsson (HP) och Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) reserverar sig mot 
kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 
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Klu § 40 Dnr KS 2022/136 

 

Granskning av representation 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

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 medarb-
etare 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. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar 
svar till revisorerna. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunledningsutskottet lämnar 
kommunstyrelsen samma förslag som kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Klu § 41 Dnr KS 2020/966 

 

Framtid för träbjörnen i Sveg 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

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 under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att 
kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen förlänger det 
befintliga optionsavtalet till och med den 30 september 2022. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Riktlinjer för grafiskt material och platsvarumärke 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

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 peppar-
kakan, samt ett tillhörande skyltprogram lanserades. Syftet med platsvaru-
märket 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 instruktion-
er för skyltar samt färger och typsnitt på webben lagts till. Kommunens logo-
typ 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. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar ny 
grafisk profil och platsvarumärke för Härjedalens kommun 
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Förslag under sammanträdet 

Olle Larsson (HP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att 
i riktlinjen stryka alla hänvisningar till ”Herjedaelien Tjïelte”, samt bredda 
bildmaterialet så att hela Härjedalen representeras. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunlednings-
utskottet lämnar samma förslag som kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunledningsutskottet återemitterar ärendet 
enligt Larssons förslag och fastslår att svaret är nej. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att avgöra 
ärendet idag, nej för att återremittera ärendet enligt Larssons yrkande. 
Ja: Anders Häggkvist (C), Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), 
Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Olle Larsson (HP). 

Ordförande fastslår att 4 ledamöter har röstat ja och en ledamot har röstat 
nej. Kommunledningsutskottet avslår därmed återremissyrkandet. 

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

Reservation 

Olle Larsson (HP) reserverar sig mot kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 
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Klu § 43 Dnr KS 2021/799 

 

Fördjupad översiktsplan Ramundberget-Bruksvallarna 

Ärende 

Planingenjör Malin Bernhardsson tillsammans med Samhällsplanerare Karin 
Nordström lämnar kommunledningsutskottet en information om arbetet att ta 
fram en fördjupad översiktsplan för Ramundberget-Bruksvallarna. Enligt 
rådande planering ska översiktsplanen antas under hösten 2023 

Kommunledningsutskottet diskuterar hur kommunen fortsättningsvis ska 
arbeta med planen. 

_____ 
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Fördjupad översiktsplan, Funäsdalen, information 

Ärende 

Planingenjör Malin Bernhardsson tillsammans med Samhällsplanerare Karin 
Nordström lämnar kommunledningsutskottet en information om de 
synpunkter som kommit till kommunen under den tid då den fördjupade 
översiktsplanen för Funäsdalen har varit utställd för granskning. 

Kommunledningsutskottet diskuterar hur synpunkterna ska hanteras i det 
framtida arbetet med planen. 

_____ 
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Klu § 45 Dnr KS 2022/524 

 

Detaljplan Vemdalens Kyrkby 32:72 med flera 

Beslut 

Kommunledningsutskottets 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 för att aktivitetshallen och 
området ska kunna 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 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. 
Innan antagande ska underskrivet exploateringsavtal finnas. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Johan Fredholm (M) föreslår att 
kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som miljö- och 
byggnämnden. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Klu § 46 Dnr KS 2022/531 

 

Avsiktsförklaring, samverkan med Bräcke kommun 

Beslut 

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. 

Ärende 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB är sedan 1 januari 2019 Bergs 
och Härjedalens kommuners driftbolag för VA och renhållnings-
verksamheterna. Anläggningarna ägs fortfarande av respektive kommun. 
Syftet med bolagets tillkomst var 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. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 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 Olle Larsson (HP) föreslår att 
kommunledningsutskottet föreslår att kommunen avvaktar med en 
avsiktsförklaring, tills en utvärdering av bolagsbildningen har gjorts. 

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

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt Perssons och 
Larssons förslag eller enligt ordförandes och Häggkvists förslag och fastslår 
att kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandes och Häggkvists 
förslag. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för ordförandes och 
Häggkvists förslag, nej för Perssons och Larssons förslag. 
Ja: Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L). 

Ordförande fastslår att 3 av kommunledningsutskottets ledamöter har röstat 
ja, 2 har röstat nej. Kommunledningsutskottet beslutar därmed enligt 
Ordförandes och Häggkvists förslag. 

Reservation 

Olle Larsson (HP) och Bengt-Arne Persson (L) reserverar sig mot 
kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 
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2022-05-25 

Klu § 47 Dnr KS 2021/301 

 

Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
oktober 

Beslut 

Kommunledningsutskottets 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 fullmäktige-
sammanträde. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige flyttar sitt 
sammanträde den 3 oktober till den 17 oktober. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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Klu § 48 Dnr KS 2022/502 

 

Utökad budget 2023 för gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

Beslut 

Kommunledningsutskottets 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 för dynamiskt 
inköpssystem, vilket innebär en kostnad. 

Ekonomi 
Kommunens medfinansiering i anställning av en handläggare uppgår till 
53 628 kronor 2023. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och 
Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår 
att kommunfullmäktige anslår 53 628 kronor extra till gemensamma 
nämndens för upphandlingssamverkan budget 2023. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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2022-05-25 

Klu § 49  

 

Arbetsgivarfrågor, information 

Ärende 

HR-chef Elin Lemon lämnar kommunledningsutskottet en information om 
aktuella arbetsgivarfrågor. 

Sedan kommunen valde att införa ett bonussystem för timanställda inom 
vård och omsorg (se kommunstyrelsens beslut § 87/2022) har bemanningen 
under sommarmånaderna till stor del lösts. På några orter har man dock varit 
tvungen att lösa problemen med hjälp av upphandlade konsulter. 

Årets löneöversyn har hittills gått bra, med undantag för förhandlingarna 
med lärarfacken. I dessa förhandlingar har både kommun och fack tagit hjälp 
av sina centrala förhandlare. Detta innebär i praktik att ingen löneöversyn för 
tillfället pågår för de anställda som är anslutna till lärarfacken. 

Kommunen har tecknat avtal med en ny leverantör av företagshälsovård. Ny 
leverantör är Siljansgruppen Arbetshälsan AB. 

_____ 
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Klu § 50 Dnr KS 2022/232 

 

Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd 

Beslut 

Kommunledningsutskottets 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 över-
klagades. Förvaltningsrätten avslog överklagan och resonerade så att full-
mäktige är fria att välja den de önskar till kommunstyrelsens andra vice ord-
förande, oberoende av kommunens bestämmelser. Kommunledningsför-
valtningen 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. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
förslaget till Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd. 

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) biträdd av Anders Häggkvist (C) föreslår att kommun-
ledningsutskottet lämnar samma förslag som kommunledningsförvaltningen. 

  

17



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-05-25 

Klu § 50, fortsättning Dnr Ks 2022/232 

 

Beslutsgång 

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

Reservation 

Olle Larsson (HP) reserverar sig mot kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-05-25 

Klu § 51  

 

Övrig fråga, hyra av lokaler 

Ärende 

Karin Holmin (VH) frågar om de ”hubbar” av vilka det finns ett antal i 
kommunen är privatägda? Och om det i så fall är rätt att förlägga 
kommunala möten dit istället för i kommunens egna lokaler? Ordförande 
Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att hubbarna är privatägda och att det kan 
vara rätt att förlägga kommunala möten i dem om det finns särskilda skäl för 
det eller om kommunen på orten saknar egna lokaler som är lämpliga för det 
tilltänkta mötet. 

_____ 
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