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KLU § 90 Dnr Ks 2021/405 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att ställa ut sopcontainrar i 
turistområden 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet bereder fortsättningsvis ärendet. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen för att motverka 
nedskräpning ställer ut containrar i vilka turister med mobilt boende (tält, 
husbil, husvagn) kan slänga sitt hushållsavfall. 
 
Det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
ansvarar för insamling av kommunalt avfall från fastighetsägare och 
nyttjanderättsinnehavare (fortsättningsvis benämnt ’avfallskollektivet’) med 
abonnemang. Avfall som uppkommer från tillfälliga besökare med mobilt 
boende (fortsättningsvis benämnt ’färdsopor’) ingår inte i kommunens 
avfallskollektiv. Nedskräpning av allmänna platser inte heller ett ansvar för 
avfallskollektivet. Nedskräpning är ett problem som berör avfallskollektivet. 
men ansvaret vilar på den enskilde, fastighetsägare, kommunen 
(skattekollektivet), länsstyrelsen, destinationsbolag med flera, beroende på 
var nedskräpningen sker. 
 
Om kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget kommer Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB tömma containrarna och fakturera 
kommunen kostnaden. Om någon annan än kommunen åtar sig ansvaret blir 
stället den aktören bolagets kund.  

Nedskräpningen i kommunen kräver ett helhetsgrepp. Det är också en av 
åtgärderna som föreslås i det pågående arbetet med kommunens avfallsplan, 
där det även föreslås att en strategi för förebyggande av nedskräpning ska 
innehålla en budget. Avfallsplanen ska beslutas av kommunfullmäktige vid 
halvårsskiftet 2022. 

Ekonomi 
Om kommunen bifaller medborgarförslaget kommer kommunen faktureras 
för containrarnas tömning av Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Vatten- och miljöresurs i Berg Härjedalen föreslår att kommunstyrelsen 
remitterar medborgarförslaget till samhällsutvecklingsutskottet. 
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KLU § 90, fortsättning Dnr Ks 2021/405 

 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
fortsättningsvis bereder ärendet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt hans yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
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KLU § 91 Dnr Ks 2021/706 

 

Justerandes sign. 

Granskning av kompetensförsörjning 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen följer revisorernas rekommendationer att: 

- Säkerställa att arbetet med handlingsplaner fortgår och 
utvecklas vidare. 

- Fördjupa arbetet med att tydliggöra framtida 
kompetensbehov samt genomföra gap-analys som grund för 
fortsatta insatser. 

ÄRENDE 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
kompetensförsörjningsarbete enligt revisionsplan. Syftet med granskningen 
är att bedöma om kommunens övergripande arbete med 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintliga medarbetare är 
ändamålsenligt och tillräckligt. 
 
År 2019 antog Härjedalens kommun en strategisk kompetensförsörjnings-
plan med ett uttalat arbetssätt och med syfte att säkerställa att kommunen har 
de personalresurser som behövs för att kvalitativt och kvantitativt kunna ge 
den service och de tjänster som kommunens medborgare har rätt till.  
 
Kommunens respektive förvaltningar har under åren arbetat med att ta fram 
kompetensförsörjningsplaner för sina verksamheter som går i linje med den 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen. Kompetens-
försörjningsplanerna ska kontinuerligt och systematiskt följs upp på 
verksamhets-, förvaltnings- och kommunövergripande nivå. 

Härjedalens kommun, likt övriga kommuner i Sverige, står inför stora 
framtida kompetensutmaningar. Att strukturerat och systematiskt arbeta med 
kompetensförsörjning är därför en viktig strategisk och operativ fråga. 
Kompetensförsörjningsarbetet är en del av den strategiska planeringen i 
kommunens bemanningsprocess som är antagen i den kommungemensamma 
bemanningshandboken. 
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Justerandes sign. 

Ekonomi 
Att kontinuerligt och aktivt arbeta med Strategisk kompetensförsörjning på 
en övergripande nivå såväl som på förvaltnings- och verksamhetsnivå bör 
minska kommunens kostnader avseende personalomsättning, rekrytering och 
introduktion av nya medarbetare. Att ha en tydlig strategi för kompetens-
försörjningsarbetet stärker också arbetsgivarvarumärket och attraktiviteten 
hos arbetsgivaren. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen följer 
revisorernas rekommendationer att: 

- Säkerställa att arbetet med handlingsplaner fortgår och 
utvecklas vidare.  

- Fördjupa arbetet med att tydliggöra framtida 
kompetensbehov samt genomföra gap-analys som grund för 
fortsatta insatser. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottets förslag ska vara detsamma 
som kommunledningsförvaltningens och finner att svaret är ja. 

_____ 
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KLU § 92 Dnr Ks 2021/796 

 

Justerandes sign. 

Verksamhetsplan och internbudget 
kommunledningsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet ändrar förslaget, så att medel för revisorernas 
verksamhet särskilt redovisas, samt så att medlen för kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter delas upp och redovisas särskilt i tre separata poster: 
”kompetensförsörjning”, ”medfinansiering” och ”kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda utgifter”. 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och internbudget 2022 för 
kommunledningsförvaltningen. 

ÄRENDE 

Utifrån mål- och budgetdokumentet 2022 ska respektive utskott och 
förvaltning arbeta fram verksamhetsplan och internbudget. Kommun-
ledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och 
internplan för kommunledningsförvaltningen. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 
verksamhetsplan och internbudget 2022 för kommunledningsförvaltningen. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet ändrar förslaget, 
så att medel för revisorernas verksamhet särskilt redovisas, samt att medlen 
för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter delas och redovisas särskilt i tre 
separata poster: kompetensförsörjning, medfinansiering och 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet ändrar förslaget enligt 
Häggkvists yrkande och finner att svaret är ja. Ordförande frågar därefter om 
kommunledningsutskottet sedan dessa ändringar införts föreslår att 
kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och internbudget 2022 för 
kommunledningsförvaltningen och finner att svaret är ja. 

_____ 
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KLU § 93 Dnr Ks 2021/412 

 

Justerandes sign. 

Bostadsanpassningsbidrag 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet beviljar med stöd av lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag ett bidrag på 1 023 654 kronor enligt ansökan 
samt intyg. 

ÄRENDE 

Ansökan avser en tillbyggnad av enbostadshus med dusch och 
WC-utrymme, samt extraentré under byggtiden, anbud finns. I kostnaden 
ingår också bygglov, byggledning och kontroll. Sökande har en diagnos 
IBM, en muskelinflammation som bland annat leder till muskelsvaghet och 
medför att sökanden inte kan nyttja befintlig dusch på plan två, intyg finns. 
Tanken är att göra en mindre tillbyggnad i anslutning till entré. 

För att kunna duscha på ett säkert sätt bedöms att nuvarande duschutrymme 
inte är tillräckligt stort. I lagens om bostadsanpassning första paragraf står 
”Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge 
personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget 
boende.” 

Ekonomi 
Kostnaden för tillbyggnad med kringkostnader är 1 023 654 kronor 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet med 
stöd av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag beviljar ett bidrag på 
1 023 654 kronor enligt ansökan samt intyg. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Olle Larsson (HP) reserverar sig mot kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Fastighetssamordnare 
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KLU § 94  

 

Justerandes sign. 

Återkoppling deltidsbrandmän, information 

ÄRENDE 

Kommunchef Gunnel Gyllander informerar kommunledningsutskottet om 
hur kommunen förhåller sig till anställda som också är anställda av 
räddningstjänstförbundet som deltidsbrandmän. Kommunstyrelsen har ändrat 
sin delegationsordning så att beslutet att inte bevilja en bisyssla inte längre 
betraktas som en verkställighetsåtgärd, utan som ett faktiskt beslut. 
Beslutsrätten har delegerats till förvaltningschef i den förvaltningen som i 
det enskilda fallet berörs. 

Uppgifter från räddningstjänstförbundet visar att bland de i förbundet 
ingående kommunerna är Härjedalens kommun den som har störst andel 
deltidsbrandmän bland sina anställda. 16 av 21 deltidsbrandmän i Sveg är 
anställda inom kommunkoncernen. 

_____ 
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Justerandes sign. 

Övrig fråga, styrgrupp VA 2025 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen utser kommunledningsutskottets fem ordinarie ledamöter 
att fungera som styrgrupp för projektet VA 2025. 

ÄRENDE 

Vid arbetet i projektet VA 2025 har det visat sig att många viktiga beslut, för 
att inte säga de flesta, måste tas av kommunstyrelsen. Det har därför inom 
projektet diskuteras om det inte skulle bli en tydligare koppling mellan 
kommunstyrelsen och projektet, om kommunledningsutskottets ordinarie 
ledamöter också fungerade som projektets styrgrupp. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen utser kommunledningsutskottets fem ordinarie 
ledamöter att fungera som styrgrupp för projektet VA 2025. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt hans yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____ 
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KLU § 96 Dnr Ks 2020/966 

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, framtid för träbjörnen i Sveg 

ÄRENDE 

Den 9 juni godkände kommunstyrelsen optionsavtalet mellan kommunen 
och Svegs företags- och utvecklingsförening (SFU) om att köpa fastigheten 
Smeden 1. Optionen löper ut den sista december och ännu har inget 
överlåtelseavtal träffats. Detta beror på vissa oklarheter kring fastighetens 
elförsörjning. Fastigheten har idag ingen egen elmätare, utan är inkopplad på 
en mätare till vilken är också är kopplad bland annat gatubelysning. 
Dessutom har SFU uttryckt viss oro för vad man uppfattat som ett fel på 
själva tomtmarken. Ett förslag till överlåtelseavtal presenteras för 
kommunledningsutskottet. Det föreslagna avtalet har vissa mindre skillnader 
från optionsavtalet, bland annat löses oklarheten med elförsörjningen så att 
kommunen tar på sig ansvaret för elen tills en egen anläggning (det vill säga 
mätare) installerats på fastigheten. Kommunen ansvarar enligt föreslaget 
avtal också för att denna installation genomförs. 

Frågan om det förmenta felet i tomtmarken är inte löst och ordförande 
önskar med kommunledningsutskottet diskutera hur kommunen ska förhålla 
sig till frågan. Ärendet kommer sannolikt lyftas vid ett kommande 
kommunstyrelsesammanträde, men ordförande önskar att kommunlednings-
utskottet redan nu funderar över kommunens agerande. Två möjligheter 
synes finnas. Antingen står kommunen fast vid det nu föreslagna 
överlåtelseavtalet, det vill säga insistera på att marken överlåts i befintligt 
skick, eller om SFU behöver längre tid tecknar man ett förlängt optionsavtal. 

_____ 
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