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Justerare 
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Justerandes sign. 

Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 1 Medborgarförslag angående ärendeberedningar 2021/849 
§ 2 Medborgarförslag om att kommunens framtida 

kapitalplaceringar aldrig bidrar till att öka den 
globala uppvärmningen 

2021/487 

§ 3 Motion om att tjänsteorganisationen inom 
Härjedalens kommun bör utredas om den har rätt 
storlek och kompetens för antalet invånare i 
kommunen 

2021/861 

§ 4 Översiktlig granskning, Delårsrapport per 2021-
08-31 

2021/917 

§ 5 Granskning av kommunstyrelsens nya 
organisation 

2021/981 

§ 6 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 
läsår 2020-2021 

2021/903 

§ 7 Fördelning av riksnorm 2022 2021/953 
§ 8 Remiss, En förbättrad förpackningsinsamling - 

nya roller för kommuner och producenter 
2022/23 

§ 9 Överklagat beslut, Yttrande avseende förlängd 
igångsättningstid vindkraftpark; dnr KS 
2021/837 

2021/957 

§ 10 Socialt företagande, information  
§ 11 Status åtgärder avfallsplan, information 2020/188 
§ 12 Socialnämndens verksamheter, information  
§ 13 Lokalorganisation, skolenheter 2020/731 
§ 14 Avfallstaxa 2022/12 
§ 15 Valnämndens arbete inför valet 2022, 

information 
 

§ 16 Ekonomisk uppföljning  
§ 17 Översyn av organisation, styrdokument med 

mera inför valet 2022, information 
 

§ 18 Samverkan med regionen (kommunförbund), 
information 

 

§ 19 Fördjupad översiktsplan, Funäsdalen 2020/496 
§ 20 Överklagat beslut 2017-06-12 

kommunfullmäktige § 120, detaljplan för 
Messlingen 3:134 

2019/248 

§ 21 Kommunens firmatecknare 2022/6 
§ 22 Taxor och avgifter Räddningstjänsten Jämtland 2021/995 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

 

Justerandes sign. 

§ 23 Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 2021/650 
§ 24 Valnämndens reglemente Vn 2021/6 
§ 25 Delegationsbeslut  
§ 26 Meddelanden  
§ 27 Övrig fråga, gratifikation till kommunanställda 2022/83 
§ 28 Övrig fråga, Covid19-pandemin  
§ 29 Övrig fråga, utvärdering Vatten och miljöresurs i 

Berg Härjedalen AB 
 

§ 30 Övrig fråga, skollokaler Lillhärdal  
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 1 Dnr KS 2021/849 
 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag angående ärendeberedningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 

Ärende 

En i kommunen bosatt person föreslår att beredningar ska vara korrekta och 
opartiskt framförda till politiker i arbetsmaterialet för beslutsfattande. 
 
Beredningen av ärenden görs idag av olika tjänstemän, beroende på ärendets 
art. Tjänstemannen gör utifrån sin profession en saklig bedömning av 
ärendet, och lämnar ett förslag till beslut till den politiska instans som ska 
besluta i frågan. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) och Billy Anklew (-) 
föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 1, fortsättning Dnr KS 2021/849 
 

Justerandes sign. 

Beslutsgång 

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

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att besluta enligt 
kommunledningsutskottets förslag, nej för att besluta enligt Holmins med 
fleras förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Lisa Sjelin (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 

Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja och 3 
har röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt kommunlednings-
utskottets förslag och anser medborgarförslaget besvarat. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar 
sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 2 Dnr KS 2021/487 
 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att kommunens framtida 
kapitalplaceringar aldrig bidrar till att öka den globala 
uppvärmningen 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att Härjedalens kommun snarast 
beslutar och tydliggör i relevanta styrdokument att med framtida 
kapitalplaceringar aldrig bidra till att öka den globala uppvärmningen. 
 
Härjedalens kommun har under januari 2022 avvecklat sin sista obligation 
som placerats i enlighet med nuvarande policy för medelsförvaltning. Någon 
likviditet för nya placeringar finns inte i dagsläget utan all likviditet kommer 
att tas i anspråk för kommunens investeringsverksamhet och löpande drift. 
Om frågan åter blir aktuell i framtiden ska en ny policy tas fram som bland 
annat tar hänsyn till de aspekter som framkommit av medborgarförslaget. 

Ekonomi 
En reviderad policy för medelsförvaltning i enlighet med medborgarförslaget 
skulle kunna minska avkastningen på placerat kapital då 
placeringsalternativen minskar. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då kommunen nu avslutat 
sin kapitalplaceringsverksamhet. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Johan Fredholm (M) biträdd av Olle Larsson (HP) och Billy Anklew (-) 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 2, fortsättning Dnr KS 2021/487 
 

Justerandes sign. 

Beslutsgång 

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

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att besluta enligt 
Fredholms med fleras förslag, nej för att besluta enligt Holmins förslag. 

Ja: Billy Anklew (-), Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), 
Lisa Sjelin (C), Jan-Erik Svensson (C), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 

Nej: Bengt-Arne Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 9 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja och 2 
ledamöter har röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt Fredholms 
med fleras förslag och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservation 

Bengt-Arne Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 3 Dnr KS 2021/861 
 

Justerandes sign. 

Motion om att tjänsteorganisationen inom Härjedalens 
kommun bör utredas om den har rätt storlek och 
kompetens för antalet invånare i kommunen 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) föreslår att tjänstemannaorganisationen inom 
Härjedalens kommun bör utredas om den har rätt storlek och kompetens för 
antalet invånare i kommunen. 
 
Tjänstemannaorganisationen har de senaste åren successivt setts över och 
anpassats utifrån uppdrag och gällande lagstiftning. Uppdraget och 
förutsättningarna att utföra uppdraget förändras kontinuerligt. Förändringar i 
lagstiftning, nya krav och olika ambitionsnivåer gör att det inte finns något 
nyckeltal eller dylikt för hur stor en kommuns organisation ska vara utifrån 
invånarantal. 
 
Att utreda om en organisation har rätt kompetens är en grannlaga uppgift, då 
kompetens är ett mångfacetterat begrepp. Vid nyrekryteringar fastställs alltid 
en kompetensprofil som omfattar både formell kompetens och personliga 
egenskaper. 

Ekonomi 
En extern utredning skulle medföra kostnader för kommunen. Innan en 
upphandling är genomförd är det oklart hur mycket. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Förslag under sammanträdet 

Billy Anklew (-) biträdd av Olle Larsson (HP), Karin Holmin (VH) och 
Bengt-Arne Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen lämnar 
kommunfullmäktige samma förslag som kommunledningsutskottet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 3, fortsättning Dnr KS 2021/861 
 

Justerandes sign. 

Beslutsgång 

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

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att besluta enligt 
Nordlanders yrkande, nej för att besluta enligt Anklews med fleras yrkande. 

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Lisa Sjelin (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 

Nej: Billy Anklew (-), Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L), 
Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 7 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja och 4 
ledamöter har röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt 
Nordlanders förslag och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 4 Dnr KS 2021/917 
 

Justerandes sign. 

Översiktlig granskning, Delårsrapport per 2021-08-31 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget som svar till revisorerna. 

Ärende 

Kommunens revisorer har granskat kommunens delårsrapport för perioden 
2021-01-0—2021-08-31. Förutom kritik mot vad revisorerna anser vara en 
felaktigt skuldförd intäkt, har de inte funnit några väsentliga felaktigheter i 
delårsbokslutet. 

Revisorerna rekommenderar att verksamhetsmål för hela den kommunala 
koncernen tas fram för att sedan kunna utvärdera hur väl verksamheten 
motsvarar de satta målen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till 
revisorerna. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslaget som svar till revisorerna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Fullmäktiges presidium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 5 Dnr KS 2021/981 
 

Justerandes sign. 

Granskning av kommunstyrelsens nya organisation 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna. 

Ärende 

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens nya organisation med utskott, 
som infördes efter valet 2018. Syftet med granskningen är att se om den nya 
organisationen har givit de effekter som förväntades.  
 
Utifrån den genomförda granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att säkerställa att framtida förändringsarbeten föregås av 
att en tydlig målbild utarbetas samt att man redogör för hur förändringar 
avser att bidra till denna, samt att utvärdering av förändringen sker. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till 
revisorerna. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på den kommunala ekonomin. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Fullmäktiges presidium 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 6 Dnr KS 2021/903 
 

Justerandes sign. 

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsår 
2020-2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsförvaltningen för läsår 2020-2021. 

Ärende 

I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete 
som innebär att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras, 
följas upp och utvecklas samt dokumenteras. Detta ska ske på 
huvudmannanivå liksom på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara uppfyllelse av de nationella målen. Om det vid 
uppföljning eller på annat sätt framkommer att det finns brister i 
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.  
 
Skriftlig rapport av det systematiska kvalitetsarbetet för läsår 2020-2021 
redovisas. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsförvaltningen för läsår 2020-2021. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, bildningsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 7 Dnr KS 2021/953 
 

Justerandes sign. 

Fördelning av riksnorm 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av riksnorm för beräkning av 
försörjningsstöd för år 2022. Beslutet gäller från 2022-01-01. 

Ärende 

Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstöd ska höjas för 2022. 
Riksnormen är fördelad på olika hushållstyper och åldersintervaller. Beloppen 
bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå 
för de behov som riksnormen ska täcka. Sedan 2012 åligger det kommunerna 
själva att sedan fördela riksnormen på de olika kostnadsposter som ingår. 
Socialstyrelsen har inför år 2022 räknat upp varje post inom riksnormen med 
1,6 procent. Förvaltningen har inte funnit skäl att göra annan bedömning än att 
anta Socialstyrelsens beräkning och räknat upp varje post med 1,6 procent 
jämfört med riksnormen 2021. I bilaga 1 redovisas de riksnormsbelopp som 
föreslås gälla under 2022, inklusive fördelningen av delposter. 

Ekonomi 
Förslag till beslut kommer inte medföra någon märkbar påverkan av 
ekonomin. Att riksnormen höjs inför 2022 kommer medföra en viss ökad 
kostnad på ekonomiskt bistånd vilket beräknats när budget lades. 

Beredande organs förslag 

Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer fördelning av riksnorm 
för beräkning av försörjningsstöd för år 2022. Beslut gäller från 2022-01-01. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Billy Anklew (-) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar enligt socialutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Enhetschef IFO/bistånd 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 8 Dnr KS 2022/23 
 

Justerandes sign. 

Remiss, En förbättrad förpackningsinsamling - nya 
roller för kommuner och producenter 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar till miljödepartementet yttrandet över 
promemorian En förbättrad förpackningsinsamling. 

Ärende 

Miljödepartementet har lämnat remissen ”En förbättrad 
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter”. 
Kommunen är inte utpekad remissinstans, men har möjlighet att på eget 
initiativ besvara remissen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på remissyttrande. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar till miljödepartementet yttrandet över 
promemorian En förbättrad förpackningsinsamling. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S) och Karin 
Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljödepartementet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 9 Dnr KS 2021/957 
 

Justerandes sign. 

Överklagat beslut, Yttrande avseende förlängd 
igångsättningstid vindkraftpark; dnr KS 2021/837 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande i mål nr. 4666-21. 

Ärende 

Kommunstyrelsens beslut den 17 november 2021 § 241 har, i den del som 
rör yttrandet om Skaftåsens vindkraftspark (dnr KS 2021/837, daterat 
2021-11-01) har överklagats till Förvaltningsrätten i Härnösand. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har tagit fram ett förslag på kommunens 
yttrande till rätten. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande i mål nr. 4666-21. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningsrätten i Härnösand 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 10  
 

Justerandes sign. 

Socialt företagande, information 

Ärende 

Arbetsmarknadsenhetens chef Pär Thornberg lämnar kommunstyrelsen en 
information om enhetens arbete med att främja socialt företagande. Ett 
socialt företag har inte som främsta intresse att generera ägarna vinst, utan 
att skapa samhällsnytta. 

Kommunen deltar för närvarande tillsammans med 11 andra kommuner i ett 
projekt vars syfte är att kommuner ska bli bättre på att anlita sociala företag. 
Kommunen själv ska inte driva något socialt företag.  

Inom ramarna för projektet har en arbetsgrupp tillsatts i kommunen. 
Gruppen innehåller representanter från flera förvaltningar och från politiken. 
För närvarande finns inga uttalade sociala företag inom kommunen, men det 
finns intresse att starta butik och café som ska handla med fair trade-märkta 
varor och där personalen endast ska utgöras av funktionsvarierade personer. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 11 Dnr KS 2020/188 
 

Justerandes sign. 

Status åtgärder avfallsplan, information 

Ärende 

Miljösamordnaren vid Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen Katarina 
Järverup-Frisk lämnar kommunstyrelsen en information om status för 
kommunens nya avfallsplan. Avfallsplanen bör snarare benämnas 
”kretsloppsplan” och avfall bör betraktas som en resurs. 

Planen kommer i mitten av augusti att ställas ut för samråd och skulle då i 
princip kunna antas i december, för att gälla från och med 2023. Planen bör 
revideras efter cirka fem år. 

Elever från gymnasieskolan delger kommunstyrelsen de observationer som 
de gjort i samband med att de i skolan arbetat med hållbarhetsfrågor. Bland 
annat påpekar de att kommunen måste bli bättre på källsortering, och att det 
är märkligt hur de får lära sig om vikten av källsortering, samtidigt som det 
på skolan saknas reella möjligheter att sortera avfall. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 12  
 

Justerandes sign. 

Socialnämndens verksamheter, information 

Ärende 

Socialchef Anda Embretzen lämnar kommunstyrelsen en information om 
socialförvaltningens verksamheter, inklusive genomgång av ekonomin. 
Förvaltningen har 2021 gjort ett positivt resultat om cirka tio miljoner 
kronor, vilket delvis beror på att nettokostnaderna i äldreomsorgen har 
minskat jämfört med tidigare år. Kostnaderna per brukare inom LSS är högre 
än rikssnittet, men kommunen har en lägre andel invånare som är beviljade 
insatser enligt LSS. Inom äldreomsorgen har kommunen en större andel av 
befolkningen som är beviljade insatser, men där är kostnaden per brukare 
samtidigt mer jämförbar med rikssnittet. 

I framtiden kommer förvaltningen bland annat att behöva särskilt arbeta med 
kompetensförsörjning genom kompetensutveckling av befintlig personal och 
rekrytering av ny personal. Man kommer också behöva se över LSS-boenden 
i östra Härjedalen, samt ta fram en långsiktig strategi för kommunens 
äldreboenden. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 13 Dnr KS 2020/731 
 

Justerandes sign. 

Lokalorganisation, skolenheter 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till lokalgruppen, biträdd av 
bildningsförvaltningen, att utföra en förstudie angående uppförande av ny 
skolbyggnad vid Norra skolan för årskurs 7-9 i Sveg för att lokalerna både 
för grundskolan och Härjedalens gymnasium ska bli ändamålsenliga för 
undervisning. 

Ärende 

Utifrån att lokalerna på Södra skolan/Härjedalens gymnasium är i behov av 
renovering och rivning föreslår bildningsförvaltningen att en förstudie för 
samlad grundskola vid Norra skolan startas. En förstudie är första steget för 
att genomföra beslutet om F-9 skola i Sveg, Nbfk § 7/2017, och skulle visa 
omfattning och förslag på hur en F-9 skola vid Norra skolan ska se ut och till 
vilket pris. 

Byggs en ny skolbyggnad för åk 7-9 på Norra skolan frigörs ytor för 
Härjedalens gymnasium på nuvarande plats och undermåliga lokaler kan 
rivas.   

Ekonomi 
Av förstudien kommer att framgå vilka ekonomiska effekter som 
investeringen kommer att medföra. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen uppdrar till lokalgruppen, biträdd av 
bildningsförvaltningen, att utföra en förstudie angående uppförande av ny 
skolbyggnad vid Norra skolan för årskurs 7-9 i Sveg för att lokalerna både 
för grundskolan och Härjedalens gymnasium ska bli ändamålsenliga för 
undervisning. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Karin Holmin (VH) och 
Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen upphäver nämndens för 
bildning, fritid och kultur beslut § 7 från 2017, samt påbörjar projektering på 
Södra skolan/Härjedalens gymnasium för att finna lämpliga lokaler för 
årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Johan Fredholm (M) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S) och 
Lisa Sjelin (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsutskottets förslag. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 13, fortsättning Dnr KS 2020/731 
 

Justerandes sign. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Perssons med fleras 
förslag eller enligt bildningsutskottets förslag och fastslår att kommun-
styrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att besluta enligt 
bildningsutskottets förslag, nej för att besluta enligt Perssons med fleras 
förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Lisa Sjelin (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (M), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 

Nej: Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD), 
Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 7 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja och 4 
har röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt bildningsutskottets 
förslag och uppdrar till lokalgruppen, biträdd av bildningsförvaltningen, att 
utföra en förstudie angående uppförande av ny skolbyggnad vid Norra 
skolan för årskurs 7-9 i Sveg för att lokalerna både för grundskolan och 
Härjedalens gymnasium ska bli ändamålsenliga för undervisning. 

Reservation 

Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Chef, bildningsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 14 Dnr KS 2022/12 
 

Justerandes sign. 

Avfallstaxa 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxan, med ändringen att de som 
hemkomposterar befrias från miljöavgiften. 

Ärende 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB har tagit fram ett förslag till 
avfallstaxa för kommunen. 

Den idag gällande taxan är tudelad; grundavgift och tömningsavgift. Den 
föreslagna taxan är i stället tredelad; grundavgift, abonnemangsavgift och 
tömningsavgift. Den nya abonnemangsavgiften ska täcka kostnader för kärl 
och för insamlingsentreprenad. Abonnemangsavgiftens storlek är beroende 
av typ av och storlek på behållare, samt av tömningsintervallet. 

Utöver detta tillkommer antingen en abonnemangsavgift för dem som väljer 
att sortera ut sitt matavfall, eller en miljöavgift för dem som slänger sitt 
matavfall tillsammans med övrigt restavfall eller själv komposterar 
matavfallet. 

Taxan ska ge full kostnadstäckning för vad som är kommunens avfallsansvar, 
styra avfallshanteringen mot målen i kommunens renhållningsordning, 
stimulera till ökad källsortering och dessutom främja en god arbetsmiljö. 

Ekonomi 
Förslaget till taxa är utarbetat med ett planerat underskott för att hantera 
tidigare års överskott. Underskottet förväntas bestå under 3 år och kommer 
påverka kommunens resultaträkning. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige antar avfallstaxan, med ändringen att de som 
hemkomposterar befrias från miljöavgiften. 

Olle Larsson (HP) föreslår att taxan omarbetas så att de som hemkomposterar 
befrias från miljöavgiften och att de så kallade ”Fritidshus enkel, utan 
avlopp” befrias från avgifter. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 14, fortsättning Dnr KS 2022/12 
 

Justerandes sign. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag eller 
enligt Larssons förslag och fastslår att kommunstyrelsen beslutar enligt hans 
eget förslag. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att besluta enligt 
ordförandes förslag, nej för att besluta enligt Larssons förslag.  

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Lisa Sjelin (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 

Nej: Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD), 
Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 7 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja och 4 
har röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar därför enligt ordförandes förslag 
och föreslår att kommunfullmäktige antar avfallstaxan, med ändringen att de 
som hemkomposterar befrias från miljöavgiften. 

Reservation 

Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 15  
 

Justerandes sign. 

Valnämndens arbete inför valet 2022, information 

Ärende 

Arkivföreståndare Kristina Pålsson lämnar kommunstyrelsen en information 
om hur förvaltningen arbetar med att förbereda valet i höst till riksdag 
kommun och landsting. Valnämnden har sammanträtt en gång i år och 
kommer innan valet att sammanträda minst en gång till. 

För närvarande pågår inventering av lokaler som kan användas för 
röstmottagning. Viss rekrytering av röstmottagare har påbörjats. 
Valnämndens ambition är att inför detta val ägna extra tid och resurser till 
utbildning av röstmottagare, så att dessa ges förutsättningar att på ett 
rättssäkert sätt utföra sina uppdrag. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 16  
 

Justerandes sign. 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med december 2021. 2021 års 
resultat är ännu inte fastställt, till exempel måste miljö- och byggnämndens 
resultat redovisas innan dess. Allt talar ändå för att kommunen kommer göra 
ett positivt resultat om närmare 28 miljoner kronor. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 17  
 

Justerandes sign. 

Översyn av organisation, styrdokument med mera inför 
valet 2022, information 

Ärende 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander ber kommunstyrelsen fundera över 
vilka behov som finns att inför nästkommande mandatperiod se över 
organisation och styrdokument. Ordförande meddelar att han avser tillsätta 
en arbetsgrupp att arbete med dessa frågor. Ordförande kommer skicka 
särskild information till samtliga i kommunfullmäktige representerade 
partier. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 18  
 

Justerandes sign. 

Samverkan med regionen (kommunförbund), 
information 

Ärende 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander lämnar kommunstyrelsen en 
information om planerna på att tillsammans med länets övriga kommuner 
bilda ett kommunförbund för samverkan kring primärkommunala frågor. 

Möjligheterna ses för närvarande över och eventuellt kan 
kommunfullmäktige fatta ett inriktningsbeslut till våren. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 19 Dnr KS 2020/496 
 

Justerandes sign. 

Fördjupad översiktsplan, Funäsdalen 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer ut fördjupad översiktsplan Funäsdalen KS 
2019/1075 för samråd. 

Ärende 

Samhällsplanerare Karin Nordström och planingenjör Malin Bernhardsson 
informerar om arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Funäsdalen. Miljö- och byggavdelningen har nu färdigställt ett förslag till 
plan. Planen omfattar ett större område än tidigare plan och den innehåller 
markområden planerade för boende motsvarande potentiellt 2 610 nya 
bostäder. 

Om planen nu ställs ut för samråd skulle den kunna antas till hösten. 

Tjänstemannaförslag 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
fördjupad översiktsplan Funäsdalen KS 2019/1075 ställs ut för samråd 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt miljö- och 
byggavdelningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggavdelningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 20 Dnr KS 2019/248 
 

Justerandes sign. 

Överklagat beslut 2017-06-12 kommunfullmäktige § 
120, detaljplan för Messlingen 3:134 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger Kappruet Turism AB möjlighet att göra en ny 
utredning om konsekvenser för rennäringen i syfte att möjliggöra ett nytt 
antagande av den befintliga planen. 

Ärende 

Kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 2017 § 120, att anta detaljplan för 
Messligen 3:134 (Kappruet) överklagades till och upphävdes därefter av 
mark- och miljödomstolen. Detta på grund av att kommunen inte i tillräcklig 
utsträckning redogjort för hur exploateringen kommer att påverka 
rennäringen. Mark- och miljödomstolens dom överklagades i sin tur till 
mark- och miljööverdomstolen, som fastställde domen. 

Sedan dess har inom kommunen diskuterats om en effekt av domen är att 
detaljplanen på nytt måste ställas ut till granskning, eller om det räcker att 
utförligare redogöra för exploateringens verkan på rennäringen och därefter 
på nytt anta planen. 

Exploatören har skickat kommunen en skrivelse där han ger sin syn på 
saken, vilken är att kommunen först ska komplettera ärendet där mark- och 
miljödomstolen har bedömt att det brister och därefter på nytt anta 
detaljplanen. 

Förslag under sammanträdet  

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M) 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge Kappruet Turism AB möjlighet 
att göra en ny utredning om konsekvenser för rennäringen i syfte att 
möjliggöra ett nytt antagande av den befintliga planen. Detta med tanke på 
att planen tidigare antagits av Kommunfullmäktige och i skenet av den 
nedlagda plankostnaden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget och 
Fredholms förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 21 Dnr KS 2022/6 
 

Justerandes sign. 

Kommunens firmatecknare 

Beslut 

Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, och 
andra liknande handlingar ska undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) eller kommunstyrelsens vice 
ordförande Anders Häggkvist (C) med kontrasignation av kommunchef 
Gunnel Gyllander eller ekonomichef Ola Regnander. 
 
Kontrasignation kan också ske av mark- och exploateringsingenjör Henrik 
Andersson i följande ärenden: borgen på bostadslån enligt 
bostadslåneförfattning och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar. 
 
Ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin Eriksson 
bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande domstol/myndighet ansöka om 
betalningsföreläggande samt att fullfölja och bevaka kommunens talan samt 
att var för sig underteckna handlingar i vilka kommunens motpart är 
Skatteverket. 

Ärende 

Sedan senast ett beslut om kommunens firmatecknare fattades har skett en 
viss omsättning bland kommunens personal. 

Ett aktuellt beslut om firmatecknare förenklar kommunens administration. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen direkt verkan på kommunens ekonomi. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 21, fortsättning Dnr KS 2022/6 
 

Justerandes sign. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att köpehandlingar, kontrakt, låne- 
och borgensförbindelser, fullmakter, och andra liknande handlingar ska 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
eller kommunstyrelsens vice ordförande Anders Häggkvist (C) med 
kontrasignation av kommunchef Gunnel Gyllander eller ekonomichef Ola 
Regnander. 
 
Kontrasignation kan också ske av mark- och exploateringsingenjör Henrik 
Andersson i följande ärenden: borgen på bostadslån enligt 
bostadslåneförfattning och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar. 
 
Ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin Eriksson 
bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande domstol/myndighet ansöka om 
betalningsföreläggande samt att fullfölja och bevaka kommunens talan samt 
att var för sig underteckna handlingar i vilka kommunens motpart är 
Skatteverket. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Mark- och exploateringsingenjör 
Förvaltningsassistent 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 22 Dnr KS 2021/995 
 

Justerandes sign. 

Taxor och avgifter Räddningstjänsten Jämtland 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige antar direktionens förslag till nya taxor och avgifter. 

Ärende 

Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund har tagit fram ett förslag 
till nya taxor för förbundet. Taxorna ska antas av respektive fullmäktige i de 
kommuner som ingår i förbundet. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar direktionens förslag till nya taxor och avgifter. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen lämnar 
kommunfullmäktige samma förslag som kommunledningsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 23 Dnr KS 2021/650 
 

Justerandes sign. 

Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige inrättar ett regleringsområde för skotertrafik i 
Lofsdalen; 
 
kommunfullmäktige godkänner föreslagna markägaravtal och driftsavtal 
mellan Härjedalens kommun, fastighetsägare och driftsbolag; 
 
kommunfullmäktige godkänner föreskrift om bestämmelser inom 
regleringsområdet; 
 
kommunfullmäktige delegerar till samhällsutvecklingschef befogenhet att 
teckna firma för kommunen gällande föreslagna mark- och driftsavtal. 

Ärende 

Lofsdalsspår ekonomisk förening har önskat att kommunen i 
Lofsdalenområdet inrättar ett reglerområde för skotertrafik. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 återremitterades 
ärendet för att invänta att den nya terrängkörningslagen träder i kraft och 
därefter få klargjort hur denna lag påverkar eventuella regleringsområden. 

Det finns inget som hindrar att kommunen avtalar om friåkningsområde på 
statens mark i Lofsdalenområdet. Förutsättningarna för att i området bilda ett 
reglerområde för skotertrafik finns och regler efterfrågas bland befolkning 
och besökande. 

De flesta markägaravtalen är underskrivna, reglerområdet är fastställt, 
bestämmelser/föreskriften är framtagna och två samebyar har i en 
avsiktsförklaring ställt sig positiva till bildandet av ett reglerområde. 
Utredningen om en ny Terrängkörningslag bereds och ligger vilande för 
tillfället hos Miljödepartementet och kommer så att göra ett bra tag 
framöver. Ingen agerar i frågan i dagsläget. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen negativ inverkan på kommunens ekonomi. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 23, fortsättning Dnr KS 2021/650 
 

Justerandes sign. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att: kommunfullmäktige inrättar 
ett regleringsområde för skotertrafik i Lofsdalen; 
 
kommunfullmäktige godkänner föreslagna markägaravtal och driftsavtal 
mellan Härjedalens kommun, fastighetsägare och driftsbolag; 
 
kommunfullmäktige godkänner föreskrift om bestämmelser inom 
regleringsområdet; 
 
kommunfullmäktige delegerar till samhällsutvecklingschef befogenhet att 
teckna firma för kommunen gällande föreslagna mark- och driftsavtal. 

Förslag under sammanträdet 

Olle Larsson (HP) föreslår att kommunstyrelsen inte bereder ärendet innan 
ny terrängkörningslag har trätt i kraft. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
lämnar kommunfullmäktige samma förslag som samhällsutvecklings-
förvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Larssons förslag eller 
enligt hans eget förslag och fastslår att kommunstyrelsen beslutar enligt hans 
eget förslag. 

Reservation 

Olle Larsson (HP) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 24 Dnr VN 2021/6 
 

Justerandes sign. 

Valnämndens reglemente 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till valnämndens reglemente. 

Ärende 

Något reglemente för valnämnden har inte på länge beslutats. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant 
reglemente. 

Ett nytt reglemente bör möjliggöra effektivare styrning av valnämndens 
verksamhet. 

Ekonomi 
Förslaget till reglemente förväntas inte ha någon direkt verkan på 
kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Valnämndens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till valnämndens reglemente. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen lämnar 
kommunfullmäktige samma förslag som valnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 25  
 

Justerandes sign. 

Delegationsbeslut 

Ärende 

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

Dnr Ärende Beslutsfattare 

KS 2021/976 Interkommunal ersättning 
grundskola 2022  

Bildningschef 

KS 2021/978 Interkommunal ersättning 
gymnasiet 2022  

Bildningschef 

KS 2021/977 Interkommunal ersättning 
pedagogisk omsorg 2022  

Bildningschef 

KS 2021/975 Interkommunal ersättning 
förskoleklass 2022  

Bildningschef 

KS 2021/974 Interkommunal ersättning 
förskola 2022  

Bildningschef 

KS 2021/973 Interkommunal ersättning 
fritidshem 2022  

Bildningschef 

KS 2021/906 Remissvar, skattelättnad för 
arbetsresor - ett 
enklare färdmedelsneutralt 
regelverk 

Ordförande 
kommunstyrelsen 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 26  
 

Justerandes sign. 

Meddelanden 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Beslut § 113, 2021-12-15, Bräcke kommun, Delårsrapport per 31 augusti 
2021 och prognos för helår 2021, Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Beslut § 119, 2021-12-15, Bräcke kommun, Uppsägning av 
överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 
angående regional samverkan 

Beslut § 120, 2021-12-15, Bräcke kommun, Nya taxor för Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

Beslut § 300, 2021-12-20, Östersunds kommun, Uppsägning av 
överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och Östersunds 
kommun angående regional samverkan 

Handlingsprogram 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, 
Jämtlands räddningstjänstförbund 
Dnr KS 2021/898 

Livsmedelskontroll - Bruksvallarnas skola och förskola; Hästhagens 
förskola; Funäsdalens skola; Hede förskola; Vemdalens förskola, miljö- och 
byggnämnden 
Dnr KS 2022/51 

Livsmedelskontroll - Daghemmet Furan förskola; Fjällviolen övre förskola; 
Funäsdalens centralskola; Svegsmon storkök, miljö- och byggnämnden 
Dnr KS 2021/293 

Protokoll 2021-11-08 § 48, Verksamhetsplan 2022 för Gemensam nämnd 
avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel 

Protokoll PKR 2021-12-06 

Protokoll Regionstyrelsen, 2022-01-25, Ny hälsocentral i Funäsdalen 

Protokoll Socialsamverkan 2021-11-24 

Protokoll Socialsamverkan 2021-12-20 

Protokoll, § 42, Budget och verksamhetsplan Räddningstjänsten Jämtland, 
2021-12-10 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 26, fortsättning  
 

Justerandes sign. 

Protokoll, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner 2021-12-06 

Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet 2022-01-24 

Protokoll, Regionens samverkansråd 2021-11-15 

Regeringsbeslut regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nämnden för 
hemslöjdsfrågor 

Remiss angående ansökan om tillstånd till vindkraftpark Skarpen, Ljusdals 
kommun 

Sammanställning av remissvar samt kommentarer, Handlingsprogram 2022 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 
Dnr KS 2021/898 

Skrivelse om VA-anslutningar i Ramundberget, kommunmedlem 

Skrivelse om vägavgiften som fast boende i Centrumvägarna i Lofsdalens 
samfällighetsförening påförts, kommunmedlemmar 
Dnr KS 2022/8 

Svar på skrivelse som berör den orättvisa vägavgift som fast boende på 
Centrumvägarna i Lofsdalens samfällighetsförening påförts, Karin Holmin 
(VH) med flera 
Dnr KS 2022/8 

Svar på brev gällande underhåll av befintliga vägar, belysning E45 
Sveg järnvägsbron söder Sveg och Förbifart Sveg, Trafikverket 
Dnr KS 2021/914 

Skrivelse till kommunstyrelsen (om prioritering av välfärden) 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 27 Dnr KS 2022/83 
 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, gratifikation till personal för under 
pandemin väl utfört arbete 

Beslut 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att till 
kommunens personal ge någon form av gratifikation för under pandemin väl 
utfört arbete. 

Ärende 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) väcker i egenskap av företrädare för 
kommunens politiska majoritet (C, M, S) ett initiativärende. Den sedan två 
pågående Covid19-pandemin har inneburit påfrestningar på kommunen och 
dess personal. Många har jobbat hårt under svåra förhållanden. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Karin Holmin (VH) och 
Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag 
att utreda möjligheterna att till kommunens personal ge någon form av 
gratifikation för under pandemin väl utfört arbete. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans med fleras 
förslag och fastslår att svaret är ja. 
_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 28  
 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, Covid19-pandemin 

Ärende 

Karin Holmin (VH) efterfrågar en rapport om hur den pågående 
Covid19-pandemin påverkar kommunens verksamheter. 

Kommunchef Gunnel Gyllander förklarar att det nu är färre än tidigare bland 
socialförvaltningens personal som är sjukskrivna och att alla 
bildningsförvaltningens verksamheter har varit igång som vanligt sedan 
fredagen den 4 februari. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 29  
 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, utvärdering Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB 

Ärende 

Karin Holmin (VH) undrar om det gjorts någon utvärdering av hur det har 
fungerat att med Bergs kommun samarbeta i ett gemensamt VA-bolag 
(Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB). 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att denna fråga kommer 
behandlas inom den bredare översynen av organisation och verksamhet inför 
valet som tidigare vid dagens sammanträde (§ 17) diskuterades. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-09 

KS § 30  
 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, skollokaler Lillhärdal 

Ärende 

Karin Holmin (VH) frågar hur man planerar för flytt av förskola in i skolan i 
Lillhärdal. Kommunchef Gunnel Gyllander svarar att för närvarande är det 
Härjegårdar fastighets AB, som i sin roll att förvalta kommunens lokaler, 
arbetar med att planera flytten. 

_____ 
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