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Diarienummer

§1

Byvaktmästeri, information

§2

Tillgänglighetsanpassning av skicrossbana på
Svegs skidstadion

§3

Härjegårdar fastighets AB, information

§4

Äldreomsorgslyftet, information

§5

Aktuellt från omsorgen, inklusive ekonomi

§6

Aktuellt om tillgänglighet och enkelt avhjälpta
hinder

§7

Övrig fråga, förmodat kommande
flyktingsituation

§8

Aktuellt från kommunstyrelsen

§9

Val av vice ordförande för året
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Byvaktmästeri, information
Ärende
Utvecklingsstrateg Malin Elmerstig lämnar rådet en information om hur
avvecklingen av byvaktmästeriet har genomförts.
Inför avvecklingen skickade kommunen ut information om att en avveckling
skulle komma, tillsammans med information om RUT-avdrag. Vissa av de
utförare som inför avvecklingen sa att de kunde åta sig uppdrag inom
byvaktmästeri har sedan avböjt att ta på sig sådana uppdrag.
Rådet diskuterar avvecklingen och dess konsekvenser.
_____

Justerandes sign.
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Dnr KS 2020/1030

Tillgänglighetsanpassning av skicrossbana på Svegs
skidstadion
Ärende
Landsbygdsutvecklare Linnea Rohlin lämnar rådet en information om hur
kommunen avser att tillgänglighetsanpassa den skicrossbana som planeras på
Svegs skidstadion.
Rohlin önskar också rådets synpunkter på kommunens planering.
Rådet, eller någon eller några representanter därur, bör få granska ritningarna
innan byggnationerna påbörjas.
_____

Justerandes sign.
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Härjegårdar fastighets AB, information
Ärende
Härjegårdar fastighets AB:s VD, Hans Heuser, lämnar rådet en information
om frågor som för närvarande är aktuella vid bolaget.
Flytten av IDAMIC till senioren är klar, likaså omställningen av Seniorens
andra delar till det seniorboende man hade tänkt sig. Ett ”husråd” har
startats, i vilket man diskuterar huset och möjliga (företrädesvis återkommande) aktiviteter. Till exempel ska kulturskolan komma och uppträda
en gång i månaden och man har också börjat med ett ”onsdagskafé”.
Från rådet kommer frågan om underhåll av lägenheterna på Solvägen i
Funäsdalen, där boende upplever att det finns ett stort renoveringsbehov.
Heuser instämmer i beskrivningen och förklarar att Härjegårdars tanke är att
under 2022-2024 utföra underhåll, med huvudsakligt syfte att minska
lägenheternas energiförbrukning.
Heuser får också frågan om bostadsbristen i Funäsdalen. Han svarar då att
det för närvarande pågår ett detaljplanearbete i Funäsdalen och att sagda
arbete sannolikt kommer mynna (bland annat) i nya bostäder för
permanentboende.
I Hede arbetar bolaget tillsammans med Statens bostadsomvandling, i syfte
att skapa nya pensionärsboenden. Härjegårdar har upprättat en
kostnadskalkyl och ska strax skicka förfrågningsunderlag till olika möjliga
entreprenörer. Vilka anbud man får in avgör sedan om man har råd att
genomföra projektet. Innan upphandlingen påbörjas kommer
pensionärsföreningar bjudas in för att lämna sina synpunkter.
Från rådet kommer en påpekan att det på parkeringen vid Coop i Funäsdalen
fortfarande finns hål. Härjegårdar har en gång låtit reparera parkeringen, men
ytterligare åtgärder kan bli aktuella.
Det finns långt gångna planer på att flytta biblioteket i Hede från skolan till
Handelsbankens gamla lokaler. Också i Funäsdalen planeras för en flytt av
biblioteket, men där är planerna ännu inte lika konkreta.
_____

Justerandes sign.
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Äldreomsorgslyftet
Beslut
Rådet upphäver sitt beslut att äldreomsorgslyftet ska vara en stående punkt
vid rådets sammanträden.
Ärende
Rådet beslutade den 4 november 2020 (§ 4/2020) att äldreomsorgslyftet
tillsvidare ska vara en stående punkt på rådets sammanträden.
Förslag under sammanträdet
Ordförande Anders Häggkvist föreslår att rådet upphäver sitt beslut att
äldreomsorgslyftet ska vara en stående punkt vid rådets sammanträden.
Beslutsgång
Ordförande frågar om rådet beslutar enligt hans förslag och fastslår att svaret
är ja.
_____

Justerandes sign.
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Aktuellt från omsorgen, inklusive ekonomi
Ärende
Socialchef Anda Embretzen lämnar rådet en information om frågor aktuella
vid omsorgen.
En snabb genomgång av förvaltningens ekonomi visar att verksamheterna
under 2021 gjorde ett positivt resultat om cirka 10 miljoner kronor. Den
beviljade tiden för hemtjänst var lägre också lägre under 2021 än den var
under 2020. Påverkan från Covid19 är för närvarande relativt låg, såtillvida
att det inte just nu finns några covidsjuka vårdtagare. Bland personalen finns
dock ett fåtal bekräftat sjuka. Förvaltningen tillämpar fortfarande en viss
restriktivitet vad gäller besök till äldreboenden, något som kommer bestå
åtminstone fram till påsk.
Förvaltningen arbetar med kommunens nya äldreplan. Rådet och
pensionärsorganisationer kommer att bjudas in att delta i utarbetningen av
planen. En särskild projektgrupp kommer också att tillsättas. Tanken är att
planen ska kunna antas till sommaren.
Embretzen informerar också om arbetet med att ställa om till ”god och nära
vård”. Förenklat sagt går arbetet ut på att ställa om all vård så att denna finns
närmare medborgarna; det handlar om att tänka relationer istället för i
organisationer och om att arbeta preventivt istället för reaktivt. I samband
med det arbetet sker en översyn av kommunens avtal med regionen om
närvårdsplatser. Embretzen efterfrågar rådets syn på närvårdsplatserna.
Rådets uppfattning är att dessa ska finnas kvar.
Rådet ställer en fråga om maten på Svedjegården i Ytterhogdal. Denna
upplevs vara sämre än vid andra boenden i kommunen. Trots tidigare
påpekanden har ingen förbättring skett. Embetzen meddelar att kommunen
nu har anställt en kostchef, vilket förhoppningsvis kommer innebära en
förbättring av maten på Svedjegården.
Embretzen får också en fråga om hur det kommer sig att kommunen, trots
bristen på boenden i Funäsdalen, håller vissa lägenheter på Fjällsol stängda.
Embretzen förklarar att det beror på behovet att tillhandahålla personalen
boende. För närvarande kan i vilket fall som helst inga nya inflyttare tillåtas
på Fjällsol, eftersom det för tillfället inte finns personal att ge den vård som
behövs.
_____

Justerandes sign.
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Aktuellt om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder
Ärende
Fastighetssamordnare Ann-Kristin Olofsson lämnar rådet en information om
aktuella frågor på området tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder.
Kommunen bygger nytt LSS-boende i Funäsdalen. Boendet beräknas vara
klart för inflyttning under hösten 2023.
I Hede är skolan under ombyggnad och i samband med det planeras en flytt
av biblioteket. Innan flytten genomförs måste dock detaljplanen ändras.
Entrén på församlingshemmet ska åtgärdas. Räcken ska anläggas och
dörröppnaren ska flyttas.
_____

Justerandes sign.
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Övrig fråga, förmodat kommande flyktingsituation
Ärende
Ordförande Anders Häggkvist kommenterar hur kriget i Ukraina påverkar
kommunens verksamheter. För närvarande har inte märkts någon större
verkan på kommunen, men kommunledningsförvaltningen följer situationen
och ser över möjligheter att ta emot eventuella flyktingar.
_____

Justerandes sign.
9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Hrpf
2022-03-03
Hrpf § 8

Aktuellt från kommunstyrelsen
Ärende
Ordförande Anders Häggkvist lämnar rådet en information om frågor som
för närvarande ligger på kommunstyrelsens bord.
Häggkvist kommenterar kommunens VA-projekt, med fokus på hur det
påverkar kommunens ekonomi. Projektet har blivit dyrare än vad som
ursprungligen var budgeterat, men kommunen gör vad den kan för att hitta
alternativa lösningar och för att senarelägga projektets slutdatum (och
därigenom fördela kostnaderna över en längre tidsperiod).
Häggkvist förklarar också att den kommunala avfallshanteringen kommer att
kompliceras något. Till exempel kommer matavfallsinsamling införas över
hela kommunen och kommunen kommer få ansvaret att samla in returpapper
och förmodligen också förpackningar. De två sistnämnda förändringarna
kommer sannolikt att om några år innebära taxehöjningar.
_____

Justerandes sign.
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Val av vice ordförande för året
Beslut
Rådet väljer Märit Eriksdotter till vice ordförande 2022
Ärende
Enligt rådets reglemente ska rådet vid det för året första sammanträdet välja
en vice ordförande för innevarande år.
Förslag under sammanträdet
Åke Nilsson föreslår att rådet väljer Märit Eriksdotter till vice ordförande
2022.
Beslutsgång
Ordförande frågar om rådet beslutar enligt Nilssons förslag och fastslår att
svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare

Justerandes sign.
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