
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

 

 

Plats och tid Härjedalssalen, Folkan Sveg, 10.00-16.15  

Beslutande Ledamöter 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
ordförande 
Ingegärd Fjällgärde (-) 
Mats Ericsson (C), paragrafer 84–111; 
114–134 
Maj-Britt Halvarsson (C), paragrafer 
84–111; 113–134 
Jenny Hansen (C), paragrafer 84–111; 
114–134 
Gunnar Hedin (C), paragrafer 84–111; 
113–134 
Anders Häggkvist (C), paragrafer 84–
111; 114–115; 119–124; 126–134 
Nils-Olof Friberg (HP) 
Olle Larsson (HP), paragrafer 84–111; 
114–134 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
paragrafer 84–111; 114–134 
Johan Fredholm (M), paragrafer 84–
111; 114–118; 120–134 
Lars-Olof Mattsson (M), paragrafer 
84–111; 113–134 
Pontus Nissblad (M), paragrafer 84–
111; 113; 115–121; 123–134 
Thomas Wiklund (M), paragrafer 84–
111; 113–114; 116–134 
Torbjörn Bergman (S), paragrafer 84–
111; 113–134 

Linda Bergström (S), paragrafer 84–
114; 116–134 
Sune Halvarsson (S), paragrafer 84–
111; 113; 115–121; 123–134 
Per-Erik Johansson (S), paragrafer 84–
111; 113–114; 116–118; 120–134 
Lars-Gunnar Nordlander (S), 
paragrafer 84–111; 114–115; 117; 
119–124; 126–134 
Christer Nordqvist (S), paragrafer 84–
111; 113; 115–134 
Maria Olsson (S) 
Göran Påhlson (S) 
Ted Länsberg (SD), paragrafer 84–
111; 113–134 
Åke Remén (V), paragrafer 84–102; 
104–111; 113–134 
Karin Holmin (VH), paragrafer 84–
111; 114–134 

Tjänstgörande ersättare 
Per-Anders Tapper (HP), paragrafer 
84–111; 113–134 
Jan-Erik Svensson (C), paragrafer 84–
111; 113–134 
Stig Holm (C) 
Jeannette Ek (V) 
Elving Forsström (S) 
 

Övriga deltagare Anda Embretzen, socialchef, paragraf 85 
Medborgarförslagsställare, paragraf 87 
Lars-Olof Eliasson (KD), kommunrevisor, paragrafer 107; 110–111 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, kommunsekreterare 

 

Paragrafer 84–134  

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) 
 

Justerare Jeannette Ek (V) 
 

Justerare Christer Nordqvist (S) 
 

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från  
Härjedalens kommun digitalt, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 287/2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

 

 

Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 84 Allmänpolitisk debatt - ämne: Budget 2023  
§ 85 Information från och frågor till socialförvaltningen  
§ 86 Allmänhetens frågestund 2022/585 
§ 87 Medborgarförslag om att medborgarförslag ska 

avgöras av kommunfullmäktige och inte 
kommunstyrelsen 

2022/382 

§ 88 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
staketet vid hundrastgården i Sveg och lämnar över 
driften till föreningen hundlek i Sveg 

2022/429 

§ 89 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/430 

§ 90 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/431 

§ 91 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen "Hundlek i  Sveg" 

2022/432 

§ 92 Medborgarförslag om att Härjedalens Kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till " Hundlek i Sveg" 

2022/433 

§ 93 Medborgarförslag att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/434 

§ 94 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/435 

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

2022/598 

§ 96 Medborgarförslag om att man ska kunna lägga 
hundbajs i matavfallskärlen 

2022/599 

§ 97 Medborgarförslag om att inrätta ett folkhälsopris 2022/600 
§ 98 Medborgarförslag om att upprätta en vetenskapligt 

baserad koldioxidbudget 
2022/618 

§ 99 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 2022/593 
§ 100 Redovisning verkställighet bifallna 

medborgarförslag 
2022/594 

§ 101 Motion om att begränsa politikers arvoden 2021/862 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

 

 

Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 102 Motion om att sätta upp en informationstavla vid 
vägval Rengsjön 

2021/866 

§ 103 Motion om att vidareutveckla kor på rot 2022/60 
§ 104 Redovisning, motioner inkomna sedan 

kommunfullmäktiges senaste sammanträde 
 

§ 105 Redovisning ej färdigberedda motioner 2022/595 
§ 106 Redovisning verkställighet bifallna motioner 2022/596 
§ 107 Granskning av bygglov 2022/105 
§ 108 Granskning av bisysslor 2022/134 
§ 109 Granskning av distansarbete 2022/135 
§ 110 Årsredovisning 2021 2022/310 
§ 111 Revisionsberättelse 2021 2022/553 
§ 112 Fråga om kommunstyrelsens ansvarsfrihet 2022/553 
§ 113 Fråga om krisledningsnämndens ansvarsfrihet 2022/553 
§ 114 Fråga om valnämndens ansvarsfrihet 2022/553 
§ 115 Fråga om gemensamma miljö- och byggnämndens 

ansvarsfrihet 
2022/553 

§ 116 Fråga om gemensamma nämndens för samverkan 
inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner ansvarsfrihet 

2022/553 

§ 117 Fråga om gemensamma nämndens för 
upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial ansvarsfrihet 

2022/553 

§ 118 Fråga om gemensamma nämndens för 
upphandlingssamverkan ansvarsfrihet 

2022/553 

§ 119 Fråga om styrelsens för Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar ansvarsfrihet 

2022/553 

§ 120 Årsredovisning 2021, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

2022/407 

§ 121 Revisionsberättelse 2021, Jämlands 
räddningstjänstförbund 

2022/407 

§ 122 Fråga om direktionens för Jämtlands 
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet 

2022/407 

§ 123 Årsredovisning 2021, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 

2022/408 

§ 124 Revisionsberättelse 2021, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 

2022/408 

§ 125 Fråga om styrelsens för Samordningsförbundet 
Jämtlands län ansvarsfrihet 

2022/408 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

 

 

Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 126 Begäran om besked om tillstyrkan – vindkraftpark 
Grubban 

M-2022-
684 

§ 127 Detaljplan Vemdalens Kyrkby 32:72 med flera 2022/524 
§ 128 Utökad budget 2023 för gemensamma nämnden 

för upphandlingssamverkan 
2022/502 

§ 129 Höjning av felparkeringsavgift i Härjedalens 
kommun 

2022/402 

§ 130 Ägardirektiv för 2023, räddningstjänstförbundet i 
Jämtlands län 

2022/582 

§ 131 Regler för kommunalt partistöd och 
oppositionsstöd 

2022/232 

§ 132 Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

2022/271 

§ 133 Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
oktober 

2021/301 

§ 134 Ej verkställda beslut 2022 2022/545 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 84  

 

 

Allmänpolitisk debatt 

Ärende 

Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige två gånger per år hålla en 
allmänpolitisk debatt. Ämnet för dagens debatt är ”Budget 2023”. 

Deltar i debatten gör: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Nils-Olof Friberg (HP), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), Jeannette Ek (V), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH),  

Sedan talarlistan konstaterats vara tom avslutar ordförande den 
allmänpolitiska debatten. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 85  

 

 

Information från och frågor till socialförvaltningen 

Ärende 

Socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C) tillsammans med 
socialchef Anda Embretzen lämnar kommunfullmäktige en information om 
socialförvaltningens verksamheter. Embretzen och Häggkvist besvarar också 
muntligen frågor som i förväg har lämnats till dem. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 86 Dnr KS 2022/585 

 

Allmänhetens frågestund 

Ärende 

Inför varje fullmäktiges sammanträde har allmänheten möjlighet att ställa 
frågor till fullmäktiges ledamöter. 

Ordförande konstaterar att inga frågor har ställts till dagens frågestund. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 87 Dnr KS 2022/382 

 

Medborgarförslag om att medborgarförslag ska 
avgöras av kommunfullmäktige och inte 
kommunstyrelsen 

Beslut 

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. 

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

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 87, fortsättning Dnr KS 2022/382 

 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) biträdd av Jeannette Ek (V) och Karin Holmin (VH) 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Länsbergs med 
fleras förslag eller enligt Nordlanders förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders förslag. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att besluta enligt 
Nordlanders förslag, nej för att besluta enligt Länsbergs med fleras förslag. 
Ja: Mats Ericsson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Linda Bergström (S), Elving Forsström (S), Sune Halvarsson (S), 
Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Maria Olsson (S), 
Göran Pålsson (S). 
Nej: Ingegärd Fjällgärde (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 
Avstår: Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Per-Anders Tapper (HP). 

Ordförande fastslår att 21 av kommunfullmäktiges ledamöter röstar ja, 6 
röstar nej och 3 avstår. Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt 
Nordlanders förslag och avslår medborgarförslaget. 

Reservation 

Ingegärd Fjällgärde (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH), reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 88 Dnr KS 2022/429 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer staketet 
vid hundrastgården i Sveg och lämnar över driften till 
föreningen hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beslutet i detta ärende gäller som beslut för samtliga medborgarförslag vid 
dagens sammanträde som gäller hundrastgård. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer staketet 
vid hundrastgården i Sveg och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige låter beslutet i detta ärende gälla 
som beslut för samtliga medborgarförslag vid dagens sammanträde som 
gäller hundrastgård. Ordförande föreslår därefter att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige låter beslutet i detta ärende 
gälla som beslut för samtliga medborgarförslag vid dagens sammanträde 
som gäller hundrastgård och fastslår att svaret är ja. 

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 89 Dnr KS 2022/430 

 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 88 att 
beslutet i det ärendet ska gälla som beslut för samtliga medborgarförslag vid 
dagens sammanträde som gäller hundrastgård. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 90 Dnr KS 2022/431 

 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 88 att 
beslutet i det ärendet ska gälla som beslut för samtliga medborgarförslag vid 
dagens sammanträde som gäller hundrastgård. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 91 Dnr KS 2022/432 

 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen "Hundlek i  Sveg" 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 88 att 
beslutet i det ärendet ska gälla som beslut för samtliga medborgarförslag vid 
dagens sammanträde som gäller hundrastgård. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 92 Dnr KS 2022/433 

 

Medborgarförslag om att Härjedalens Kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till "Hundlek i Sveg" 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 88 att 
beslutet i det ärendet ska gälla som beslut för samtliga medborgarförslag vid 
dagens sammanträde som gäller hundrastgård. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 93 Dnr KS 2022/434 

 

Medborgarförslag att Härjedalens kommun återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 88 att 
beslutet i det ärendet ska gälla som beslut för samtliga medborgarförslag vid 
dagens sammanträde som gäller hundrastgård. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 94 Dnr KS 2022/435 

 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 88 att 
beslutet i det ärendet ska gälla som beslut för samtliga medborgarförslag vid 
dagens sammanträde som gäller hundrastgård. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 95 Dnr KS 2022/598 

 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att de som är i behov av 
inkontinensskydd utan extra kostnad ska erbjudas en extra soptunna som 
töms med samma intervall som det görs idag. Inte heller tömningen ska 
kosta något extra. De som ska erbjudas detta ska bo i egen fastighet alltså 
inte hyreshus/lägenhet. Det ska gälla alla som är mantalsskrivna i 
kommunen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Avfallschef Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 96 Dnr KS 2022/599 

 

Medborgarförslag om att man ska kunna lägga 
hundbajs i matavfallskärlen 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen tar fram påsar som 
passar att ta upp hundbajs med och som kan läggas i det bruna kärlet för 
insamling av matavfall. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Avfallschef Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 97 Dnr KS 2022/600 

 

Medborgarförslag om att inrätta ett folkhälsopris 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

Flera personer som bor i kommunen föreslår gemensamt att kommunen 
inrättar ett Folkhälsopris. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Folkhälsosamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 98 Dnr KS 2022/618 

 

Medborgarförslag om att upprätta en vetenskapligt 
baserad koldioxidbudget 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärende 

Flera personer som bor i kommunen föreslår gemensamt att 
kommunfullmäktige beslutar att upprätta en vetenskapligt baserad 
koldioxidbudget. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 99 Dnr KS 2022/593 

 

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa 
vilka medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 100 Dnr KS 2022/594 

 

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa 
verkställigheten av de medborgarförslag som har bifallits. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 101 Dnr KS 2021/862 

 

 

Motion om att begränsa politikers arvoden 

Beslut 

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 kronor för en tjänst 
på 100 %, samt att gränsen ska gälla från början av nästa mandatperiod 
(2022–2026). 

Ekonomi 
Kommunen har idag endast ett förtroendeuppdrag (jämställs här med 
”tjänst”) som arvoderas 100 %; ordförandeskapet i kommunstyrelsen. Arvo-
det beräknas med grund i det för innevarande år gällande prisbasbeloppet, 
vilket i år innebär ett arvode om 54 337,50 kronor i månaden. Förslaget inne-
bär med 2022 års prisbasbelopp som beräkningsgrund en årlig besparing om 
52 050 kronor. Under antagande att den 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 (inklusive besparingen för kommunstyrelsens 
ordförandes arvode). 

Besparingen bland de enskilda sammanträdesarvodena är något svårare att 
beräkna, men baserat på hittills i år inrapporterat antal sammanträdesarvoden 
uppräknat till hela året kan det röra sig om en besparing på 23 096 kronor. 
Enligt samma metod skulle det innebära en besparing i restidsersättningar 
om 765 kronor per år. 

Sannolikt kommer prisbasbeloppet att under mandatperioden öka, och då 
ökar relativt till de idag gällande bestämmelserna både den nominella och 
den reella (på grund av inflationen) besparingen. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 101, fortsättning Dnr KS 2021/862 

 

 

Förslag under sammanträdet 

Åke Remén (V) biträdd av Ted Länsberg (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Reméns och 
Länsbergs förslag eller enligt Nordlanders förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders förslag. 

Reservation 

Ingegärd Fjällgärde (-), Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V) och 
Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 102 Dnr KS 2021/866 

 

Motion om att sätta upp en informationstavla vid vägval 
Rengsjön 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Ärende 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunen genomför en utredning kring 
möjligheten att sätta upp en informationstavla vid vägval Rengsjö, digital 
eller analog skylt. Skylten skulle synliggöra för resande efter E45 vad Sveg 
och Härjedalen har att erbjuda. Länsberg menar att utredningen ska vara 
genomförd och skylten 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 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 103 Dnr KS 2022/60 

 

Motion om att vidareutveckla kor på rot 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunen vidareutvecklar Kor på rot att inne-
fatta andra djurarter, frukt och grönt samt mejeriprodukter. Ko på rot innebär 
att kommunen för att kringgå den ordinarie livsmedelsupphandlingen och ku-
nna få en ökad mängd lokala livsmedel köper levande nötkreatur och tecknar 
ett skötselavtal hos en uppfödare. Korna är levande djur och räknas då inte till 
livsmedel vilket innebär att kommunen kan göra en direktupphandling. 
Beloppsgränsen för 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. 

Ekonomi 
Påverkar inte kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Åke Remén (V) deltar inte i ärendets handläggning. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 104  

 

 

Redovisning, motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde 

Ärende 

Sedan kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april har följande motioner 
lämnats in: 

Motion att kommunen återupptar och ansvarar för klippning av gräs på 
grönytor i bostadsområden och i villakvarter. Dnr KS 2022/619 

Motionen bereds för närvarande av kommunstyrelsen. 

_____ 

27



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 105 Dnr KS 2022/595 

 

Redovisning ej färdigberedda motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa 
vilka motioner som ännu inte är färdigberedda. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 106 Dnr KS 2022/596 

 

Redovisning verkställighet bifallna motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa 
verkställigheten av de motioner som har bifallits. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger redovisningen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 107 Dnr KS 2022/105 

 

Granskning av bygglov 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten samt svaret till handlingarna. 

Ärende 

Revisorerna har granskat om kommunens hantering av bygglov är effektiv 
och rättssäker. De rekommenderar miljö- och byggnämnden att upprätta be-
skrivningar av verksamhetens processer, upprätta riktlinjer för handläggning 
av bygglov som även omfattar hantering av jäv, upprätta en väl fungerande 
statistik för tillsynen med grund i plan- och bygglagen, arbeta för att ärende-
balansen inom tillsynen blir så låg som möjligt (målsättningen bör åtminsto-
ne vara att inga ärenden som inkommer eller upprättas förblir outredda under 
innevarande verksamhetsår), samt upprätta en prioriterad och realistisk till-
synsplan inom bygglov. 

Miljö- och byggnämnden svarade den 16 december 2021 (paragraf 255) 
revisorerna. 

Kommunrevisorn Lars-Olof Eliassson (KD) informerar kommunfullmäktige 
om granskningen och svaret. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten samt 
svaret till handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 108 Dnr KS 2022/134 

 

Granskning av bisysslor 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten samt svaret till handlingarna. 

Ärende 

Revisorerna har granskat rutinerna för att fånga upp och bedöma anställdas 
bisysslor. De rekommenderar kommunstyrelsen att: säkerställa att den for-
mella styrningen internt inom kommunen stärks, i form av politiskt fastställ-
da styrdokument avseende bisysslor; säkerställa att samtliga medarbetare 
känner till att bisysslor ska anmälas genom att förtydliga styrdokumentet och 
genom information om skyldigheten och vad som är en bisyssla; tydliggöra 
vad som är att betrakta som en bisyssla; överväga att inom ramen för 
uppföljning av intern kontroll följa upp att beslutade rutiner efterlevs. 

Kommunstyrelsen svarade den 13 april (paragraf 90) revisorerna. 

Karin Holmin (VH) får föra till protokollet att kommunstyrelsen bör 
säkerställa att beslutade rutiner efterlevs inom ramen för uppföljning av 
internkontroll. Detta arbete bör vara slutfört i december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten samt 
svaret till handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 109 Dnr KS 2022/135 

 

Granskning av distansarbete 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten samt svaret till handlingarna. 

Ärende 

Revisorerna har granskat distansarbete inom kommunen. De bedömer att 
kommunen till stor del klargjort förhållandena gällande distansarbete, men 
rekommenderar också kommunstyrelsen att säkerställa att rutinen och den 
tillhörande överenskommelsen tillämpas. 

Kommunstyrelsen svarade den 13 april (paragraf 91) revisorerna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten samt 
svaret till handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 110 Dnr KS 2022/310 

 

Årsredovisning 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021. 

Ärende 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning för år 2021. Årsredo-
visningen har granskats av kommunens revisorer, som inte har identifierat 
några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller årsredovisningen. 
Revisorernas bedömning är att de mål som fullmäktige har satt för 2021 har 
nåtts, samt att kommunen har uppnått balanskravet för helåret 2021. 

Revisorn Lars-Olof Eliasson (KD) lämnar fullmäktige en information om 
revisorernas granskning av årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker att 
fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2021. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 111 Dnr KS 2022/553 

 

Revisionsberättelse 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

Ärende 

Revisorerna har granskat kommunens verksamhet under 2021. De bedömer 
att kommunstyrelsen och övriga nämnder har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att styrelsens och nämndernas 
arbete med intern kontroll inte är helt tillfredsställande och behöver 
utvecklas, samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige har uppställt. 

Revisorn Lars-Olof Eliasson (KD) lämnar fullmäktige en information om 
revisorernas granskning av verksamheten 2021. Revisorerna tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt för enskilda ledamöter i dessa organ. 

Fullmäktiges presidium anser att det är viktigt med internkontroll. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 112 Dnr KS 2022/553 

 

 

Fråga om kommunstyrelsens ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Mats Ericsson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Sune Halvarsson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Ted Länsberg (SD), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH), deltar inte i beslutet.  

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 113 Dnr KS 2022/553 

 

 

Fråga om krisledningsnämndens ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar krisledningsnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om krisledningsnämnden beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar krisledningsnämnden ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S) och Karin Holmin (VH) 
deltar inte i beslutet. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 114 Dnr KS 2022/553 

 

 

Fråga om valnämndens ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar valnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om valnämnden beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar valnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Pontus Nissblad (M), Sune Halvarsson (S) och Christer Nordqvist (S) deltar 
inte i beslutet. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 115 Dnr KS 2022/553 

 

 

Fråga om gemensamma miljö- och byggnämndens 
ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma miljö- och byggnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om gemensamma miljö- och byggnämnden 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma miljö- och byggnämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Thomas Wiklund (M), Linda Bergström (S) och Per-Erik Johansson (S) 
deltar inte i beslutet. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 116 Dnr KS 2022/553 

 

 

Fråga om gemensamma nämndens för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ansvarsfrihet. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om gemensamma nämnden för samverkan 
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i beslutet. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 117 Dnr KS 2022/553 

 

 

Fråga om gemensamma nämndens för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Anders Häggkvist (C) deltar inte i beslutet. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 118 Dnr KS 2022/553 

 

 

Fråga om gemensamma nämndens för 
upphandlingssamverkan ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i beslutet. 

_____ 
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2022-06-20 

Kf § 119 Dnr KS 2022/609 

 

 

Fråga om styrelsens för Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om styrelsen för stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Johan Fredholm (M) och Per-Erik Johansson (S) deltar inte i beslutet. 

_____ 
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2022-06-20 

Kf § 120 Dnr KS 2022/407 

 

Årsredovisning 2021, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner räddningstjänstförbundets årsredovisning. 

Ärende 

Räddningstjänstförbundets direktion har upprättat årsredovisning för år 
2021. Årsredovisningen har granskats av revisorerna, som bedömer att 
årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. De 
bedömer också att resultaträkningen i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen uppfyller de krav som ställs i lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. Det finansiella resultat uppfyller däremot inte det 
mål om nollresultat som ägarkommunernas fullmäktige har ställt upp. 
Verksamhetsmålen av betydelse för god ekonomisk hushållning uppfylls helt 
eller delvis. Förbundet uppfyller inte kravet på en ekonomi i balans och det 
negativa resultatet måste återställas under de tre nästkommande åren. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner 
räddningstjänstförbundets årsredovisning och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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2022-06-20 

Kf § 121 Dnr KS 2022/407 

 

 

Revisionsberättelse 2021, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

Ärende 

Räddningstjänstförbundets revisorer har granskat verksamheten under 2021. 
De bedömer att direktionen har i allt väsentlig bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens interna kontroll 
har varit tillräcklig, samt att resultatet i huvudsak är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har uppställt. Däremot 
uppnås inte det ekonomiska målet om ett nollresultat och underskottet måste 
återställas under de tre närmast följande åren. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Kf § 122 Dnr KS 2022/407 

 

 

Fråga om direktionens för Jämtlands 
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om direktionen för Jämtlands 
räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

Jäv 

Pontus Nissblad (M) och Sune Halvarsson (S) deltar inte i beslutet. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Jämtlands räddningstjänstförbund 
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2022-06-20 

Kf § 123 Dnr KS 2022/408 

 

Årsredovisning 2021, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 

Ärende 

Samordningsförbundets styrelse har upprättat årsredovisning för år 2021. 
Årsredovisningen har granskats av revisorn, som bedömer att årsredo-
visningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av för-
bundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansie-
lla resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets resultaträkning och balansräkning 
fastställs. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Revisionsberättelse 2021, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

Ärende 

Samordningsförbundets revisor har granskat verksamheten under 2021. Han 
bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontroll-
en har varit tillfredsställande, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 
och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av 
lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt att årsredovisningen är 
förenlig med de finansiella och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorn tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen för 
samordningsförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

47



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 125 Dnr KS 2022/408 

 

 

Fråga om styrelsens för Samordningsförbundet 
Jämtlands län ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i 
Jämtlands län ansvarsfrihet. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska pröva om styrelsen för samordningsförbundet 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Revisorn har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas. 

Förslag från beredande organ 

Fullmäktigepresidiets förslag: 

Kommunfullmäktige beviljar samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar styrelsen för 
Samordningsförbundet i Jämtlands län ansvarsfrihet och fastslår att svaret är 
ja. 

Jäv 

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i beslutet. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet Jämtlands län 
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Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 126 Dnr M-2022-684 

 

Begäran om besked om tillstyrkan - vindkraftpark Grubban 

Beslut 

Kommunfullmäktige tillstyrker etableringen. 

Ärende 

OX2 AB söker tillstånd för etablering av vindkraftpark i Grubban (ungefär 
halvvägs mellan Ytterhogdal och Ramsjö). För att Miljöprövningsdelegationen 
ska kunna bevilja tillstånd måste kommunen först tillstyrka etableringen. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige tillstyrker etableringen. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Åke Remén (V), Gunnar Hedin (C) och 
Anders Häggkvist (C), föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker etableringen. 

Karin Holmin (VH) biträdd av Per-Anders Tapper (HP), Olle Larsson (HP) 
och Nils-Olof Friberg (HP) föreslår att kommunfullmäktige avstyrker 
etableringen. 
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Kf § 126, fortsättning Dnr M-2022-684 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders med 
fleras förslag eller enligt Holmins med fleras förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders med fleras förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för Nordlanders med 
fleras förslag, nej för Holmins med fleras förslag. 
Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Gunnar Hedin (C), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), Linda Bergström (S), 
Elving Forsström (S), Sune Halvarsson (S), Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), 
Per-Erik Johansson (S), Lars Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V). 
Nej: Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Per-Anders Tapper (HP), Ted Länsberg (SD), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 24 av kommunfullmäktiges ledamöter har röstat ja och 
6 har röstat nej. Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt Nordlanders med 
fleras förslag. 

Reservation 

Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Per-Anders Tapper (HP) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggavdelningen 
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Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 127 Dnr KS 2022/524 

 

Detaljplan Vemdalens Kyrkby 32:72 med flera 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Ärende 

Vemdalens kyrkby 32:72 med flera fastigheter ska detaljplaneras. Huvud-
syftet med detaljplaneringen är att tillskapa mark för besöksanläggning, bo-
städer, centrum och kontor. En exploatör avser att inom området anlägga en 
aktivitetshall (Vemdalen Arena). Platsen är strategiskt belägen i Vemdalen 
by. För att aktivitetshallen och området ska kunna användas på flera olika 
sätt föreslås att tillåta 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. Det till ärendet hörande 
exploateringsavtalet har undertecknats av exploatören. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 
 
Innan antagande ska underskrivet exploateringsavtal finnas. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 

Nils-Olof Friberg (HP) föreslår att ärendet återremitteras för att vidare utreda 
hur infrastrukturfrågorna ska lösas. 
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Kf § 127, fortsättning Dnr KS 2022/524 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige återremitterar ärendet enligt 
Fribergs förslag och fastslår att svaret är nej. Ordförande frågar därefter om 
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders förslag och fastslår att 
svaret är ja. 

Reservation 

Ingegeärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP) och 
Per-Anders Tapper (HP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggavdelningen 
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2022-06-20 

Kf § 128 Dnr KS 2022/502 

 

 

Utökad budget 2023 för gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

Beslut 

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 från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anslår 53 628 kronor extra till gemensamma nämndens 
för upphandlingssamverkan budget 2023. 

Förslag under sammanträdet 

Mats Ericsson (C) biträdd av Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V) och 
Karin Holmin (VH) föreslår att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Ericssons med 
fleras förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-06-20 

Kf § 129 Dnr KS 2022/402 

 

Höjning av felparkeringsavgift i Härjedalens kommun 

Beslut 

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 aktua-
liserats både av den lokala polisen och de snabbt växande turistorterna, där 
parkering ofta sker på privat mark. Vägledning till avgiftens storlek återfinns i 
”Förordningen om felparkeringsavgifter” (SFS 1976:1128) som anger ett 
intervall mellan 75 kronor och 1 300 kronor. 
 
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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Kf § 129, fortsättning Dnr KS 2022/402 

 

Förslag från beredande organ 

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. 

Förslag under sammanträdet 

Ingegärd Fjällgärde (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar 
ärendet. 

Lars-Olof Mattsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige återremitterar ärendet enligt Fjäll-
gärdes förslag och fastslår att svaret är nej. Ordförande frågar därefter om ko-
mmunfullmäktige beslutar enligt Mattssons förslag och fastslår att svaret är ja. 

Reservation 

Ingegärd Fjällgärde (-) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Trafiksamordnare 
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Kf § 130 Dnr KS 2022/582 

 

 

Ägardirketiv för 2023, räddningstjänstförbundet i 
Jämtlands län 

Beslut 

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 ägarsam-
rådet 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/medlems-
bidrag 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. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2023 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Jämtlands räddningstjänstförbund 
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Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd 

Beslut 

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. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till Regler för kommunalt partistöd och 
oppositionsstöd. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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Kf § 132 Dnr KS 2022/271 

 

 

Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda med ändringarna att § 19 ska gälla även icke 
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01. 

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 från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda med ändringarna att § 19 ska gälla även icke 
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01. 

Förslag under sammanträdet 

Åke Remén (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag med ändringen att kommunstyrelsens andre vice ord-
förande (tillika oppositionsrådet) ska ha ett arvode motsvarande 100 % 
kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Gunnar Hedin (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag med tillägget att kommunfullmäktiges vice ordförande ska 
ha ett arvode motsvarande 3 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Johan Fredholm (M) föreslår att kommunfullmäktiges beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt Fredholms 
förslag eller enligt Reméns förslag och fastslår att fullmäktige beslutar enligt 
Fredholms förslag. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för Fredholms 
förslag, nej för Reméns förslag. 
Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), Linda Bergström (S), 
Elving Forsström (S), Sune Halvarsson (S), 
Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Maria Olsson (S), 
Göran Pålsson (S). 
Nej: Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Per-Anders Tapper (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 
Avstår: Gunnar Hedin (C), Ted Länsberg (SD). 

Ordförande fastslår att 20 av kommunfullmäktiges ledamöter har röstat ja, 8 
har röstat nej och två avstår. Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsgång, fortsättning 

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar enligt Hedins 
förslag om tillägg och fastslår att svaret är ja. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att besluta enligt 
Hedins förslag om tillägg, nej för att avslå förslaget om tillägg. 
Ja: Gunnar Hedin (C), Stig Holm (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Göran Pålsson (S), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 
Nej: Ingegärd Fjällgärde (-), Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), 
Maj-Britt Halvarsson (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), Linda Bergström (S), 
Per-Erik Johansson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Maria Olsson (S). 
Avstår: Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Per-Anders Tapper (HP), Elving Forsström (S), Sune Halvarsson (S), 
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Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), Christer Nordqvist (S), 
Ted Länsberg (SD). 

Ordförande fastslår att 7 av kommunfullmäktiges ledamöter har röstat ja, 15 
har röstat nej och 8 avstår. Kommunfullmäktige avslår därmed Hedins 
förslag om tillägg. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
oktober 

Beslut 

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. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige flyttar sitt sammanträde den 3 oktober till den 17 
oktober.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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Ej verkställda beslut 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

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 kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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