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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 81
Godkännande av kallelse
Kommunfullmäktiges beslut

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Kommunfullmäktige godkänner kallelsen till kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 82
Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
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Kommunfullmäktige fastställer dagordningen enligt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 83
Rapport från kommunledningen
Kommunfullmäktiges ordförande Karin Paulsson (S) uppmärksammar
Demokrativeckan och att det 2021 är 100 år sedan både kvinnor och män för
första gången fick rösta i val till riksdagen.

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard (S) informerar:
• Årets sista kommunfullmäktigesammanträde, äntligen på plats i
Mediacenter, för att anta budget 2022.
• För ett år sedan antogs Tillväxtprogram 2040. Idag är det dags för
Folkhälsoprogrammet. I Tillväxtprogrammet fokuseras på varje orts
möjligheter:
✓ Bergsbygden: Stärk Svenstaviks roll som centralort! Seniorboendet
som kulturmötesplats mitt i byn, skapa ett mer attraktivt centrum.
✓ Hackåsbygden: Frigör fler tomter för byggande i attraktiva lägen!
Projekt pågår med avstyckning av tomter.
✓ Klövsjöbygden: Identifiera mark för bostäder och lokaler!
Bostadsområdet Backstabränna och nya näringslivslokaler.
✓ Oviksbygden: Turistisk utveckling av Gräftåvallen! Projektet
Hållbar utveckling i Oviksfjällen, i samklang med rennäringen.
✓ Rätansbygden: Möjligheterna med fisket! Projektet Fiska i Berg.
✓ Storsjö-Ljungdalen: Arbeta strategiskt med att skapa inflyttning
från fritidshusägare!
✓ Åsarnabygden: Arbeta aktivt för att få eleverna vid skidgymnasiet
bo kvar!
Utbildningsnämndens ordförande Torsten Medalen (C) informerar:
• I Berg har vi något av det viktigaste för barn - frisk luft! De största
städerna minskar i attraktionskraft.
• Coronapandemin har påverkat utbildningsverksamheten. Skilda
budskap från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket har skapat
frågetecken, men i stort har det fungerat bra. Personalen börjar bli
sliten. Vissa elever har uppskattat distansundervisningen. Kommunen
har investerat i utrustning för distansundervisning och ökat
kompetensen hos personalen.
• Antalet barn ökar, det behövs fler platser i förskolan. Störst behov av
fler platser i Klövsjö men även Myrviken och Hackås.
• Fetma bland barn ökar. Vi måste hjälpas åt att vända utvecklingen
genom rörelsepauser och rastaktiviteter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum

5

2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 84
Information från revisorerna
Inga-Lis Bromée Sjöberg (C), lekmannarevisionen, lämnar följande
information:
•
•

•
•
•
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•

Justerandes sign

Revisionen kallas ibland för det demokratiska ögat. Revisionen ska
granska all verksamhet i kommunen.
Revisionen är oberoende. Revisorerna är valda av de politiska
partierna, men är i revisionen oberoende. En lekmannarevisor från
varje parti som är representerat i fullmäktige: Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Varje år ska revisionen pröva om verksamheten sker på ett
ändamålsenligt sätt och att räkenskaperna är rättvisande.
Revisorerna har idag stöd av KPMG som sakkunnigt biträde, men ny
upphandling ska göras.
Den grundläggande granskningen är viktigast och sker inom varje
nämnd. Utifrån den informationen som kommer fram görs en plan för
vad som ska granskas respektive år. När granskningarna redovisas ska
en dialog uppstå i kommunfullmäktige kring resultaten.
Genomförda granskningar: bygglov, arbetsmiljö, konsthantering m.m.

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 85

Dnr KS 2021/245

Inkommet medborgarförslag - Belysning vid återvinningsstationen
i Svenstavik
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslag – Belysning vid
återvinningsstationen i Svenstavik, till kommunstyrelsen för beredning och
yttrande.
Tidplan/Uppföljning

Bergs kommun har som mål i balanserade styrkorten att medborgarförslag ska
besvaras inom ett år från att förslaget lämnats in.
Bakgrund

I medborgarförslag inkommet den 15 oktober 2021 föreslås att belysning sätts
upp på förpackningsåtervinningen i Svenstavik så det blir lättare att lämna
förpackningar när det är mörkt.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 15 november 2021.
Medborgarförslag daterat den 15 oktober 2021.

Kopia till
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Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 86

Dnr KS 2021/284

Inkommen motion – Införande av friskvårdsbidrag till
kommunanställda
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige remitterar motion – Införande av friskvårdsbidrag till
kommunanställda, till kommunstyrelsen för beredning och yttrande.
Bakgrund

I motion daterad den 15 november 2021 inlämnad av Elise Ryder Wikén (M)
föreslås att ett friskvårdsbidrag införs till kommunanställd personal.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 16 november 2021.
Motion daterad den 15 november 2021.

Kopia till
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Kommunstyrelsen
Elise Ryder Wikén, Moderaterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 87

Dnr KS 2021/229

Begäran om befrielse från förtroendemannauppdrag - Jennie
Klaesson, samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige befriar Jennie Klaesson (M) från samtliga politiska
uppdrag i Bergs kommun.
2. Kommunfullmäktige begär sammanräkning hos Länsstyrelsen för utseende
av efterträdare för Jennie Klaesson (M) som ledamot i kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige väljer John Regouw (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
4. Kommunfullmäktige väljer John Regouw (M) till ny ersättare i styrelsen för
Bergs Hyreshus AB.
5. Kommunfullmäktige väljer Emmalina Flodén (M) till ny ledamot och
Daniel Danielsson (M) till ny ersättare i styrelsen för Bergs Tingslags
Elektriska AB samt styrelsen för BTEA Energi AB. Beslutet gäller från
BTEAs bolagsstämma 2022-05-05.
6. Kommunfullmäktige utser Emmalina Flodén (M) till ny vice ordförande i
Bergs Tingslags Elektriska AB samt BTEA Energi AB. Beslutet gäller från
BTEAs bolagsstämma 2022-05-05.
7. Kommunfullmäktige väljer Annika Hagen (M) till ny ledamot i styrelsen
för makarna Bäckmans donationsfond.
8. Kommunfullmäktige väljer Annika Hagen (M) till ny ersättare i Gemensam
nämnd för upphandlingssamverkan.
Ansvarig

Ingegerd Backlund

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Bakgrund

Förtroendevald Jennie Klaesson (M) har i e-post den 1 oktober 2021 begärt
befrielse från samtliga förtroendeuppdrag i Bergs kommun per den 31 oktober
2021 på grund av flytt till annan kommun.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 15 november 2021.
Begäran om befrielse från förtroendemannauppdrag den 1 oktober 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 87, forts.
Kopia till

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Valda
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Bergs Tingslags Elektriska AB
Bergs Hyreshus AB
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Jennie Klaesson, förtroendevald
Jörgen Kristoffersson, upphandlingsansvarig
Ingegerd Backlund, kommunsekreterare
Elin Ryd, nämndsekreterare
Ulla Thomasson, nämndsadministratör
Lollo Esbjörnsson, lönehandläggare
Lena Berg-Sahlén, pensions- och lönehandläggare
Susanne Jacobsson, lönehandläggare
Harriet Karlsson, ekonom
Ralf Westlund, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 88

Dnr KS 2021/276

Begäran om befrielse från förtroendemannauppdrag - Daniel
Arvastsson, samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige befriar Daniel Arvastsson (S) från samtliga politiska
uppdrag i Bergs kommun.
2. Kommunfullmäktige begär sammanräkning hos Länsstyrelsen för utseende
av efterträdare för Daniel Arvastsson (S) som ledamot i
kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige väljer Kent Rosenqvist (S) till ny ledamot och Dan
Martinsson (S) till ny ersättare i vård- och socialnämnden.
4. Kommunfullmäktige utser Karin Sundin (S) till ny ordförande i vård- och
socialnämnden, med tillträde den 1 december 2021.
5. Kommunfullmäktige väljer Karin Sundin (S) till ny ledamot i
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Bakgrund

Förtroendevald Daniel Arvastsson (S) har i e-post den 9 november 2021 begärt
befrielse från samtliga förtroendeuppdrag i Bergs kommun. Posterna som
ledamot och ordförande i vård- och socialutskottet utses av vård- och
socialnämnden.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 15 november 2021.
Begäran om befrielse från förtroendemannauppdrag den 9 november 2021.
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Kopia till

Valda
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Vård- och socialnämnden
Daniel Arvastsson, förtroendevald
Ingegerd Backlund, kommunsekreterare
Elin Ryd, nämndsekreterare
Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare
Ulla Thomasson, nämndsadministratör
Lollo Esbjörnsson, lönehandläggare
Lena Berg-Sahlén, pensions- och lönehandläggare
Susanne Jacobsson, lönehandläggare
Ralf Westlund, kommundirektör
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 89

Dnr KS 2021/278

Begäran om befrielse från förtroendemannauppdrag i BTEA - Dan
Martinsson, samt fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige befriar Dan Martinsson (S) från samtliga
förtroendeuppdrag i Bergs Tingslags Elektriska AB med dotterbolag.
2. Kommunfullmäktige väljer Kent Rosenqvist (S) till ny ledamot i styrelsen
för Bergs Tingslags Elektriska AB samt styrelsen för BTEA Energi AB.
Beslutet gäller från BTEAs bolagsstämma 2022-05-05.
3. Kommunfullmäktige utser Martin Danielsson (S) till ny ordförande i Bergs
Tingslags Elektriska AB samt BTEA Energi AB. Beslutet gäller från
BTEAs bolagsstämma 2022-05-05.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Bakgrund

Förtroendevald Dan Martinsson (S) har i e-post den 10 november 2021 avsagt
sig uppdrag som ledamot och ordförande i BTEA från och med
bolagsstämman 2022-05-05. Dan Martinsson behåller sina övriga
förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 15 november 2021.
Begäran om befrielse från förtroendemannauppdrag den 10 november 2021.
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Kopia till

Valda
Bergs Tingslags Elektriska AB
Dan Martinsson, förtroendevald
Ingegerd Backlund, kommunsekreterare
Elin Ryd, nämndsekreterare
Ulla Thomasson, nämndsadministratör
Lollo Esbjörnsson, lönehandläggare
Lena Berg-Sahlén, pensions- och lönehandläggare
Susanne Jacobsson, lönehandläggare
Ralf Westlund, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 90

Dnr KS 2021/232

Skattesats 2022
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer Bergs kommuns skattesats för år 2022 till 22
kronor och 52 öre per skattekrona.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Årligen
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap 8 § ansvarar kommunstyrelsen för att före
oktober månads utgång föreslå skattesatsen inför följande budgetår.
Skattesatsen föreslås oförändrad och utgöra 22 kronor och 52 öre per
skattekrona. Med skattekrona avses hur stor del av varje intjänad 100 kronor
som beskattas.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 128.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 5 oktober 2021.

Kopia till
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Anna Aronsson, controller
Catrin Jönsson, ekonom
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 91

Dnr KS 2021/216

Revisorernas budget 2022
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer budget 2022 för verksamhet 120 – Revisionen,
till 707 tkr. Anslaget får fördelas enligt revisorernas egen bedömning.
Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2020-11-26, § 96, budget 2021 för verksamhet
120 – Revisionen till 610 tkr, i enlighet med revisionens äskande.
På grund av ökade kostnader främst för sakkunnig revisor, yrkar
lekmannarevisorerna 2021-04-14 att revisionens budget uppjusteras avseende
år 2021 med 80 tkr för att uppgå till 690 tkr, samt därefter från och med år
2022 årligen följa vedertagen uppräkningsfaktor för att kunna genomföra årlig
granskning i enlighet med kommunallag och god sed.
Kommunfullmäktige beslutade uppjustera revisionens budget till 690 tkr 202106-21, § 32.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att
revisionens budgetäskande för 2022 bör bifallas, vilket innebär en uppräkning
på 2,5 % till 707 tkr.
Beslutsunderlag

Fullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 september 2021.
Revisorernas anslagsäskande för 2022.
Kommunrevisionens beslut 2021-04-14, § 2.

Kopia till
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Revisorerna
Lina Östman, controller
Anna Aronsson, controller

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 92

Dnr KS 2021/216

Budget 2022
Kommunfullmäktiges beslut

1.
-

Kommunfullmäktige
fastställer kommunstyrelsens ram 2022 till 72,8 mkr.
fastställer miljö- och byggnadsnämndens ram 2022 till 3,6 mkr.
fastställer fastighets- och IT-nämndens ram 2022 till 6,2 mkr.
fastställer vård- och socialnämndens ram 2022 till 236,6 mkr.
fastställer utbildningsnämndens ram 2022 till 233,2 mkr.
fastställer kommunstyrelsens investeringsram 2022 till 14,6 mkr.
fastställer fastighets- och IT-nämndens investeringsram 2022 till
6 mkr.
fastställer miljö- och byggnadsnämndens investeringsram 2022 till
0,2 mkr
fastställer vård- och socialnämndens investeringsram 2022 till 3 mkr.
fastställer utbildningsnämndens investeringsram 2022 till 1,5 mkr.
fastställer kommunstyrelsens förslag till taxor för 2022.
fastställer miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxor för 2022.
fastställer vård- och socialnämndens förslag till taxor för 2022.
fastställer utbildningsnämndens förslag till taxor barnomsorg för 2022.
fastställer förslag till balansräkning för 2022.
fastställer förslag till mål för 2022.

2. Kommunfullmäktige antar ett inriktningsbeslut om att göra ett ovillkorat
aktieägartillskott om max 35 mkr till Bergs Hyreshus AB för byggande av
förskoleavdelningar.
3. Kommunfullmäktige beslutar att i kommande budgetar ta i beaktning om
mer medel ska skjutas till Elevhälsan.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Enligt budgetförslag för år 2022.
Tidplan/Uppföljning

Prognoser, samt delårsbokslut och årsbokslut.
Bakgrund

Återhämtningen av tillväxten i den svenska ekonomin sker i en snabbare takt
än vad som tidigare har förutspåtts i takt med att vaccinationsgraden i
befolkningen blir högre och högre och att restriktionerna successivt har lättats
och samhället kan återgå mer och mer mot ett normalläge. Under det andra
halvåret i år kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes det
första kvartalet 2020, det vill säga före den ekonomiska kris som
coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP
helåret 2019, året före pandemin. Men för att återföra konjunkturläget till det
som gällde före krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 92, forts.
SKR bedömer fortsatt att återhämtningen för sysselsättningen kommer att vara
relativt sett svagare än återhämtningen för BNP. I prognosen antas att tim- och
BNP-gapen sluts under den andra halvan av 2023 då den svenska ekonomin
antas nå ”normalkonjunktur”.
Jämfört med den samhällsekonomiska utveckling som låg till grund för den
föregående skatteunderlagsprognosen är det framförallt Budgetpropositionen
för 2022 (samt en ändringsbudget för 2021) som har påverkat SKRs prognoser.
Propositionsförslagen bedöms av SKR höja efterfrågan i svensk ekonomi.
Budgetförutsättningarna grundar sig på 7115 invånare per den 1/11-2021.
För 2022 ligger budgetförslaget på ett budgeterat överskottsmål på 7,0 mkr,
motsvarande 1,2 % av skatteintäkterna.
Någon användning av de avsatta pengarna i Resultat Utjämnings Reserven
(RUR) bedöms inte behövas i 2022 års budget, vilket innebär att de avsatta
medlen lämnas oförändrade jämfört med 2021.
Ramberäkning för 2022
Föreslagna budgetramar till kommunens verksamheter inför 2022 är
uppräknade med i genomsnitt 2,5% som ska täcka 2022 års lönerörelse samt
generella prisökningar av varor och tjänster. Förutsättningarna är beräknade
utifrån höstpropositionen, den senaste prognosen från SKR beträffande
skatteintäkter och utjämningsbidrag samt ett invånarantal på 7115 per den 1
november 2021, vilket är en ökning med 55 invånare jämfört med
förutsättningarna som de preliminära budgetramarna beräknades utifrån i juni. I
budgetförutsättningarna för 2022 finns även medräknat en utdelning från Bergs
Tingslags Elektriska AB (BTEA) samt ett uttag från kommunens
skogsinnehav.
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Kommunstyrelsen
Förslaget till nettobudget för kommunstyrelsen 2022 är 72,8 mkr.
Budgetramen är generellt uppräknad med 2,5 % jämfört med 2021.
Från kommunstyrelsen har kostnader och anslag flyttats till fastighets- och ITnämnden motsvarande 119 tkr för telefonikostnader som kommer att
budgeteras centralt fr.o.m. 2022
Utöver det har kostnader och anslag motsvarande 250 tkr flyttats till
kommunstyrelsen från vård- och socialnämnden motsvarande 0,5 åa ANDT
samordnare som byter organisationstillhörighet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 92, forts.
I majoritetens budgetförslag så har utöver ovan nämna förändringar 3,1 mkr
prioriterats som en förstärkning till kommunstyrelsens budgetram för 2022.
Miljö- och byggnadsnämnden
Förslaget till nettobudget för den med Härjedalens kommuns gemensamma
Miljö- och byggnadsnämnden för 2022 föreslås en nettobudgetram för Bergs
kommun på 3,6 mkr och är oförändrad jämfört med 2021.
I budgeten för 2022 är kostnadsfördelningen lika per invånare för båda
kommunerna.
Vård- och socialnämnden
Vård- och socialnämndens verksamhetsansvar avser verksamheterna för
myndighetsutövning och verkställighet inom socialtjänst, äldreomsorg och
LSS.
Vård- och socialnämndens budgetförslag har räknats upp med generellt
2,5 % jämfört med 2021.
Från vård- och socialnämnden har kostnader och anslag flyttats till fastighetsoch IT-nämnden motsvarande 134 tkr för telefonikostnader som kommer att
budgeteras centralt fr.o.m. 2022, och 250 tkr till kommunstyrelsen
motsvarande 0,5 åa ANDT samordnare som byter organisationstillhörighet.
Till vård- och socialnämnden så har en ramförstärkning gjorts med 3,9 mkr
avseende statliga stimulansmedel till äldreomsorgen som tidigare har
budgeterats som både en intäkt och en kostnad i nämndens budget för 2021.
Eftersom intäkten numera ska redovisas som ett generellt statsbidrag så
anpassas där med budgetramen för nämnden med motsvarande belopp för 2022
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I majoritetens budgetförslag så har utöver ovan nämna förändringar 1,9 mkr
prioriterats som en förstärkning till nämndens budgetram för 2022.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens ansvar avser samtliga skolformer enligt skollagen;
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning både internt och extern.
Utbildningsnämndens budgetförslag har räknats upp med generellt 2,5 %
jämfört med 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum

17

2021-11-22
Kommunfullmäktige
Kf § 92, forts.
Från utbildningsnämnden har kostnader och anslag flyttats till fastighets- och
IT-nämnden motsvarande 140 tkr för telefonikostnader som kommer att
budgeteras centralt fr.o.m. 2022
I majoritetens budgetförslag så har utöver ovan nämnda förändringar
5,8 mkr prioriterats som en förstärkning till nämndens budgetram för 2022,
varav 1,0 mkr avser en oförutsedd budget för att möta upp kostnadsökningar
för nya förskolor för 2022.
Fastighets- och IT-nämnden
Verksamheterna som inryms under fastighets- och IT-nämndens ansvar är
verksamheterna för IT, lokalvård, samt av fastighetsförvaltningen för Bergs
Hyreshus AB.
Fastighets- och IT-nämndens budgetförslag har räknats upp med generellt
2,5 % jämfört med 2021.
Från de övriga nämnderna och kommunstyrelsen har motsvarande 370 tkr för
telefonikostnader flyttats till nämndens budgetram som kommer att budgeteras
centralt fr.o.m. 2022
I majoritetens budgetförslag så har utöver ovan nämnda förändringar
0,6 mkr prioriterats som en förstärkning till nämndens budgetram.
Investeringsbudget
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Förslaget till investeringsbudget för 2022 är totalt 25 300 tkr, varav
14 600 tkr för kommunstyrelsen, 6 000 tkr för fastighets- och IT-nämnden,
1 500 tkr för utbildningsnämnden, 3 000 tkr för vård- och socialnämnden samt
200 tkr för miljö- och byggnadsnämnden.
Taxor
Taxor har upprättats i enlighet med varje nämnds förslag.
Mål
Mål för kommande år är uppställda enligt den för kommunen valda
målmodellen – Balanserat styrkort. Målmodellen infördes inför budget 2011.
Målen är indelade i fyra olika perspektiv/områden. De fyra olika perspektiven
är: ekonomi, medarbetare, verksamhet och medborgare. Syftet med att
målsätta, följa upp och styra i fyra olika perspektiv är att få organisationen att
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Kf § 92, forts.
utvecklas i önskad riktning på ett balanserat sätt, till skillnad från det
traditionella styrsättet där ekonomiperspektivet är det enda.
En delvis omstrukturerad målstyrningsmodell och målstyrningsprocess
kommer att införas med start 2023, där arbetet kommer att påbörjas under
våren 2022, vilket innebär att 2022 kommer att vara det sista året med
nuvarande målmodell som den ser ut i sin helhet idag
Central samrådsgrupp
Budgetförslaget kommer att behandlas i centrala samrådsgruppen inför
nämndernas beslut rörande respektive nämnds beslut kring detaljbudgeten.
Yrkanden

Therese Kärngard (S) yrkar för majoriteten (Socialdemokraterna och
Centerpartiet) bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2022 med
följande tilläggsyrkande:
- Inriktningsbeslut om att göra ett ägartillskott om max 35 miljoner kr till
Bergs Hyreshus AB för förskoleavdelningar.
Daniel Hillbom (M) yrkar för Moderaterna avslag till kommunstyrelsens
förslag samt att budgetramarna 2022 fastställs enligt följande:
- Kommunstyrelsen 68,0 mkr.
- Miljö- och byggnadsnämnden 3,6 mkr.
- Fastighets- och IT-nämnden 6,2 mkr.
- Vård- och socialnämnden 242,2 mkr.
- Utbildningsnämnden 233,2 mkr
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Alf Lundin (V) yrkar för Vänsterpartiet:
- Mot bakgrund av de alarmerande siffrorna i styrkortet för verksamhet i
skola, där flickor har betydligt sämre resultat än pojkar i grundskolan, yrkar
vi på att i kommande budgetar ta i beaktning om vi måste skjuta till mer
medel till Elevhälsan.
Anette Rangdag (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till Moderaternas
budget.
Therese Kärngard (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag samt Alf
Lundins (V) förslag om att stödja elevhälsan.
Daniel Hillbom (M) yrkar bifall till Alf Lundins (V) förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Alf Lundins (V) tilläggsyrkande och finner
att tilläggsyrkandet bifalles.
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Kf § 92, forts.
Ordförande ställer proposition på Daniel Hillboms (M) yrkande gällande
kommunstyrelsens rambudget och finner att majoritetens förslag vunnit.
Ordförande ställer proposition på Daniel Hillboms (M) yrkande gällande vårdoch socialnämndens rambudget och finner att majoritetens förslag vunnit.
Ordförande ställer proposition på Therese Kärngards (S) tilläggsyrkande och
finner att tilläggsyrkandet bifalles.
Reservationer

Annica Karlsson (M), Annika Hagen (M), Daniel Danielsson (M), Daniel
Hillbom (M), John Regouw (M), Kent Karlsson (M) och Maria Renström (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Anette Rangdag (SD), Bengt-Åke Arendolf (SD), Dan-Olof Nilsson (SD) och
Ulla Stolt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas budget.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 139.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 1 november 2021.
Barncheck.
Förslag till budgetramar 2022-2024.
Förslag till investeringsbudget 2022.
Förslag till balansräkning 2022.
Förslag till mål 2022.
Förslag till taxor 2022.
Miljö- och byggnämndens beslut 2021-10-07, § 157.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 43.
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Anna Aronsson, controller
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör
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Kf § 93

Dnr KS 2021/249

Kommunens upplåning 2022
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lånenivån för kommunen högst får uppgå till
45 000 000 kr.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Delårsbokslut, årsbokslut.
Bakgrund

Kommunfullmäktige behöver varje år ta ett beslut på kommunens lånenivå
samt omsättning av befintliga lån.
Kommunfullmäktige har varje år sedan 2014 beslutat att lånenivån högst ska
vara 45 000 000 kronor och förslaget är en oförändrad lånenivå även för år
2022.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 140.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2021.

Kopia till
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Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2021/248

Kommunal borgen och låneramar 2022
Kommunfullmäktiges beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Bergs Hyreshus AB, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 469 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader, en
oförändrad nivå jämfört med 2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA), låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 60 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och
kostnader, en oförändrad nivå jämfört med 2021.
3 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Bergab AB, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
114 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader, en oförändrad
nivå jämfört med 2021.
4 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB, låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 631 579 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader, en oförändrad
nivå jämfört med 2021.
5 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kooperativ Hyresrätts Förening (KHF) i Bergs kommun, låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 103 000 000 kronor jämte därpå
löpande ränta och kostnader, en oförändrad nivå jämfört med 2021.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
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Tidplan/Uppföljning

Delårsbokslut, årsbokslut.
Bakgrund

Kommunfullmäktige skall inför varje år fastställa låne- och borgensnivåer för
de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 141.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2021.
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Kf § 94, forts.
Kopia till
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Ralf Westlund, kommundirektör
Bergs Hyreshus AB
BTEA AB
Inlandståget AB
Riksbyggen AB
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Kf § 95

Dnr KS 2021/250

Principbeslut överflyttning investeringsanslag från år 2021
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar ett principbeslut att kvarvarande anslag avseende
pågående men ej avslutade investeringar vid årsskiftet flyttas över med beslut
om tilläggsfinansiering för 2022. En detaljerad beskrivning över vilka projekt
som är berörda rapporteras till det första kommunfullmäktigesammanträdet
2022, varvid ett nytt beslut tas angående tilläggsfinansiering på projektnivå.
Ansvarig

Lina Östman
Finansiering

Finansiering sker ur antagen investeringsbudget 2021.
Tidplan/Uppföljning

Årsbokslut 2021, tilläggsfinansieringsförslag för 2022.
Bakgrund

För att kunna fortsätta pågående och ej avslutade investeringar som sträcker sig
från ett år till ett annat behövs ett principbeslut tas angående att kvarvarande
anslag får användas över årsskiftet för att kunna slutföra pågående investering.
Efter årsbokslutet för innevarande år är klart kan en redogörelse göras på
anslag på projektnivå som finns kvar och som föreslås tilläggsfinansieras för
2022. Denna redogörelse kan göras vid det första
kommunfullmäktigesammanträdet 2022.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 142.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2021.
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Anna Aronsson, controller
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör
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Kf § 96

Dnr KS 2021/111

Svar på granskning av bokslut och årsredovisning 2020
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar yttrande ”Svar på lämnade rekommendationer i
granskningsrapport för bokslut och årsredovisning 2020”, daterat den 20
oktober 2021.
Ansvariga

Catrin Jönsson Wahlström och Ralf Westlund
Bakgrund

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma om
kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner
och regioner. Revisionen önskar synpunkter på de slutsatser och
rekommendationer som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör framgå
vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 143.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2021.
Svar på lämnade rekommendationer i granskningsrapport för bokslut och
årsredovisning 2020, daterat den 20 oktober 2021.
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020, daterad den 9 juni 2021.
KPMG Granskningsrapport gällande bokslut och årsredovisning per 31
december 2020, daterad 9 juni 2020.
Årsredovisning 2020 Bergs kommun.
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Revisorerna
Catrin Jönsson Wahlström, ekonom
Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2021/153

Folkhälsoprogram för Bergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Folkhälsoprogram 2040.
Ansvarig

Fredrik Åström
Finansiering

Finansiering sker ur ordinarie verksamhet.
Tidplan/Uppföljning

Folkhälsoprogrammet ska revideras varje mandatperiod.
Bakgrund

Folkhälsoprogrammet är framtaget för att komplettera Tillväxtprogrammet och
det kommande Miljöprogrammet för att skapa en hållbar utvecklingsplan för
Bergs kommun. Folkhälsoprogrammets huvudmål är att skapa ett socialt
hållbart samhälle med en hög och jämnt fördelad folkhälsa.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 145.
Tillväxtavdelningens tjänsteutlåtande den 1 november 2021.
Barncheck.
Folkhälsoprogram 2040.
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Fredrik Åström, biträdande tillväxtchef/utvecklingsstrateg
Ralf Westlund, kommundirektör
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Kf § 98

Dnr KS 2021/81

Policy för riskbruk och skadligt bruk
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar policy för riskbruk och skadligt bruk, daterad den 7
juli 2021.
Ansvariga

Anne Lundstedt och Linda Wandel
Finansiering

Inte aktuellt.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning ska ske under hösten 2022 med syfte att undersöka om
implementering av policyn fungerat i organisationen.
Bakgrund

Den 21 januari 2015, § 146, fastställde kommunfullmäktige senast Alkoholoch drogpolicy. Nu har en uppdaterad upplaga tagits fram, där fokus ligger på
riskbruk och skadligt bruk. Förutom policy innehåller dokumentet en
handlingsplan för riskbruk och skadligt bruk. Processen beskrivs även på
kommunens intranät Insidan under rubriken ”Mina sidor som chef”.
Förslaget till den nya upplagan har varit föremål för samverkan i Centrala
Samverkansgruppen (CSG) den 1 september 2021.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 125.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-28, § 15.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 2 augusti 2021.
Policy gällande riskbruk och skadligt bruk den 7 juli 2021.
Kommentarer till policyn den 30 juli 2021.

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Kopia till

Conny Bodén, HR-chef
Ralf Westlund, kommundirektör
Avdelningschefer
HR-konsulter
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Kf § 99

Dnr KS 2021/200

Arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar arbetsmiljöpolicy daterad den 12 augusti 2021, med
passus att texten i policyn ses över språkligt.
Ansvariga

Anne Lundstedt och Linda Wandel
Finansiering

Inte aktuellt.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning ska ske under hösten 2022 med syfte att undersöka om
implementering av policyn fungerat i organisationen.
Bakgrund

Den 19 november 2013, § 124, fastställde kommunfullmäktige senast
Arbetsmiljöpolicy. Nu har en uppdaterad upplaga tagits fram. Där finns tydlig
koppling till det samverkansavtal parterna tecknade 2019 och som gäller från
den 1 januari 2020. Förutom policyskrivning innehåller dokumentet
beskrivning var stöd kan hämtas via kommunens intranät Insidan.
Förslaget till den nya upplagan har varit föremål för samverkan i Centrala
Samverkansgruppen (CSG) den 1 september 2021.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 126.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-28, § 16.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 2 augusti 2021.
Arbetsmiljöpolicy för Bergs kommun bruk den 12 augusti 2021.
Kommentarer till arbetsmiljöpolicy den 13 augusti 2021.
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Conny Bodén, HR-chef
Ralf Westlund, kommundirektör
Avdelningschefer
HR-konsulter
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Dnr KS 2019/371

Kommunikationspolicy
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar kommunikationspolicy, daterad den 25 oktober
2021.
Ansvariga

Anna-Lena Högström och Ralf Westlund
Finansiering

Ingen extra finansiering.
Tidplan/Uppföljning

Löpande uppföljning. Punkt 2 i beslutet följs upp senast hösten 2022.
Bakgrund

Kommunens kommunikationspolicy antogs 2007 och är därmed inaktuell. I
december 2019 beslutade kommunstyrelsen att en omarbetad policy och
övergripande strategi för externt och internt kommunikationsarbete i Bergs
kommun skulle tas fram.
Föreliggande förslag till kommunikationspolicy innehåller övergripande
strategi. Kommunikationsplattformen (styrsystem för kommunens
kommunikation) beskrivs också, samt vilka styrdokument som utifrån policyn
ska finnas.
Kommunstyrelsen uppdrog 2021-11-09, § 146, till kommundirektören att
revidera den grafiska profilen samt utforma policy för kommunens bildspråk.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 146.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 25 oktober 2021.
Kommunikationspolicy med strategi den 25 oktober 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-17, § 208.
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Anna-Lena Högström, kommunikationsansvarig
Jesper Tjulin, stabschef
Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2018/192

Svar på motion - Mötesplats, sysselsättning och social samvaro i
hälsofrämjande syfte (SYSS)
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunen ställer sig positiv till intentionerna i motionen om att främja
och synliggöra sociala mötesplatser, både de kommunala och ideella
aktiviteterna.
Ansvariga

Ingegerd Backlund och Helen Rikardsson
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

I motion daterad den 2 juni 2018 föreslår Berit Johansson (C) att en mötesplats
där det finns möjlighet att lotsa människor vidare med hjälp av en SYSS
(Sysselsättning och Social Samvaro) skapas i kommunen. SYSS skulle vara en
social motsvarighet till sjukvårdens FYSS (FYsisk aktivitet i
Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling), det man brukar kalla ”motion
på recept”.
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I motionen till kommunfullmäktige menas att den sociala delen av måendet
lämnas i största mån till den enskilda individen och förslaget är då att upprätta
en mötesplats i samarbete med olika frivilligorganisationer, för att lotsa
människor till olika befintliga och nyupprättade aktiviteter. Som exempel ges
att man skulle kunna erbjuda en ”måltidsvän” till ensamma äldre i kommunen.
Bergs kommun inrättade i mars 2020 ett äldreombud efter förslag från SPF
Seniorerna Bergsbygden. Till äldreombudet kan personer över 70 år ringa om
de behöver någon att prata med. För övriga grupper i samhället samarbetar
Socialtjänsten och Tillväxtavdelningen för att erbjuda insatser utifrån de behov
den enskilde har, såsom projekt inom Arbetsmarknadsenheten (AME) och
samtalsgrupper på Familjens hus, ibland med externa ledare. I kommunen
finns även en anhörigkonsulent som bland annat erbjuder stöd i form av
enskilda samtal och anhörigcirklar. Kommunen samverkar också med
frivilligorganisationer och pensionärsföreningar vilka erbjuder olika aktiviteter
för äldre och anhöriga. Vid kontakt med kommunen ska varje enskild invånare
få information om vilket stöd just denne kan få.
Vid kontakt med Socialstyrelsens utredare vid Avdelningen för
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården svarar de att ”begreppet SYSS är
inte något vi känner till eller har hört talas om”.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I och med att det inte är ett vedertaget begrepp och eftersom mötesplatserna
och kontaktvägarna redan finns i kommunen, föreslogs att motionen avslås.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-23, § 14, att återremittera motionen för
att inhämta yttrande från kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet
(KPTR). KPTR har 2021-09-13, § 6, lämnat synpunkter i sin roll som
remissinstans. KPTR har tagit del av remissvar från FUB i Berg daterat den 30
augusti 2021 där FUB ställer sig positiva till motionen, men KPTR stödjer det
inte fullt ut.
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2021-09-14, § 108, att återremittera
motionen för att få en sammanställning av vad som redan görs i motionens
syfte inom kommunen. En sådan sammanställning har lämnats till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 149.
Sammanställning av mötesplatser och social samvaro i Bergs kommun den 15
oktober 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-14, § 108.
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2021-09-13, § 6.
FUB i Bergs remissvar - Mötesplats, sysselsättning och social samvaro i
hälsofrämjande syfte, den 30 augusti 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23, § 14.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 2 februari 2021.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 42.
Motion daterad den 2 juni 2018.
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Kopia till

Berit Johansson, Centerpartiet
Fredrik Åström, biträdande tillväxtchef
Helen Rikardsson, senior advisor
Ingegerd Backlund, kommunsekreterare
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR)
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Dnr KS 2020/200

Svar på motion - Inför språkkrav för anställning och arbete inom
välfärdsyrken
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige avslår motionen om att införa obligatoriskt språktest
för nyanlända samt personer med utländsk bakgrund.
2. Kommunen anser att ändamålsenliga språkkunskaper i svenska är av vikt
för personal, i alla verksamheter, båda befintliga och framtida medarbetare,
oavsett bakgrund. Kommunen ska inte ställa olika språkkrav baserat på
etnisk bakgrund.
Ansvarig

John Estvik
Finansiering

Bedöms ej vara nödvändigt.
Tidplan/Uppföljning

Bedöms ej vara nödvändigt.
Bakgrund

I motion daterad den 10 augusti 2020 inlämnad av Bengt-Åke Arendolf, KjellÅke Andersson, Anette Rangdag och Dan-Olof Nilsson, Sverigedemokraterna,
föreslås att Bergs kommun inför obligatoriskt språktest för nyanlända samt
personer med utländsk bakgrund.
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Kommunen ska inför varje anställning säkerställa att respektive kandidat har
ändamålsenliga kunskaper i svenska språket. Oavsett vilket tjänst det handlar
om och var anställningen är tänkt att ske. Utöver detta ställs krav på goda
kunskaper i svenska språket, samt utbildning motsvarande gymnasienivå, vid
alla fasta tjänster som annonseras och rekryteras inom bland annat
äldreomsorg, skola och förskola.
Under våren 2021 har ett språktest implementerats, i syfte att säkerställa
ändamålsenliga språkkunskaper för semestervikarier inom äldreomsorg. Testet
är ett så kallat kunskapstest och mäter en persons läs-, skriv-, tal- och
hörselförmåga. Enligt nu gällande rutin utförs testet om det, efter första urval
och intervju, finns tveksamhet kring den sökandes kunskaper i svenska språket.
Testet görs i första hand på plats, men kan även vid behov genomföras på
distans. Resultatet presenteras på en skala som motsvarar svenskkunskaper på
SFI till högstadiet, gymnasium och högre studier.
Inom kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) ska, inom de närmaste
månaderna, en person anställas som projektledare för projektet Yrkesinriktad
svenska. Projektets syfte är att skapa strukturer som innebär att språksvaga
individer blir kommunikativt trygga och därmed anställningsbara för, och väl
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fungerande i, en anställning inom vård- och omsorg. Förhoppningen är att de
strukturer som utarbetas på sikt ska kunna användas inom fler verksamheter,
exempelvis skola och förskola. Projektet finansieras med hjälp av medel från
Omställningsfonden och Samordningsförbundet och planeras att pågå under
inledningsvis två år.
Kommunen erbjuder sedan 2020 medarbetare inom äldreomsorg möjlighet att
studera till undersköterska på delvis betald arbetstid. Insatsen finansieras med
stöd från den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet och är tänkt att fortgå
även under 2022.
Reservation

Anette Rangdag (SD), Bengt-Åke Arendolf (SD), Dan-Olof Nilsson (SD) och
Ulla Stolt (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 127.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-28, § 17.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 21 september 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, § 190.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 71.
Motion daterad den 10 augusti 2020.

Kopia till
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Sverigedemokraterna
Fredrik Åström, biträdande tillväxtchef
Therese Martebo, studie- och yrkesvägledare
Arbetsmarknadsenheten (AME)
Avdelningschefer
HR-funktionen
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Dnr KS 2021/233

Kungörelsesätt för kommunfullmäktiges sammanträden 2022
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar kungöra sina sammanträden under år 2022
genom annonsering i Bergs Annonsblad där uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktige publiceras samt hänvisning till kommunens hemsida
för tillgång till handlingar.
2. Kungörelse sker också på kommunens officiella webbanslagstavla enligt
bestämmelser i kommunallagen. På hemsidan publiceras föredragningslista
senast en vecka före sammanträdet, med tillhörande instruktioner hur man
kan få del av hela kallelsen.
3. Ledamöter och ersättare får kallelse med handlingar via elektroniskt
utskick.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Finansiering sker enligt budget ur verksamhet 1001 kommunfullmäktige.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning inför varje nytt år med sammanträden.
Bakgrund
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Enligt kommunallagen 5 kap 13 § ska ordföranden tillkännage tid och plats för
varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska
behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens
webbanslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Enligt 15 § ska
varje ledamot och ersättare kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Från och med 1 januari 2018 behöver inte fullmäktiges sammanträden
annonseras ut i den lokala tidningen, då kommunallagen inte längre reglerar
detta. Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige antagen 2020-06-15, § 9,
anges att fullmäktige beslutar särskilt om i vilken ortstidning som annonsering
om sammanträde ska ske. Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift
om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningen.
Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde
begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på webbplatsen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 129.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 5 oktober 2021.
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Kopia till
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Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
Demokratistöd
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Dnr KS 2021/114

Revidering av verksamhetsområde för spillvatten inom
Katrinaområdet, Klövsjö
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer förslag till revidering av verksamhetsområde
för spillvatten inom Katrinaområdet.
Ansvariga

Bernt Erixon och Patrik Bergman, Vatten och Miljöresurs
Bakgrund

Kommunen ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, med hänsyn
till skyddet för människors hälsa eller miljö, ordna vattenförsörjning och
spillvattenhantering i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse. Verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har
beslutat att allmän kommunal vattenförsörjning och spillvattenhantering ska
finnas. Dessa områden bör uppdateras vartefter verksamheten utvecklas.
Vatten och Miljöresurs sköter vattenförsörjning och spillvattenhantering inom
verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att
leverera beslutade vattentjänster till samtliga fastigheter. Fastighetsägare har
inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna.
Vatten och Miljöresurs har tagit fram förslag till revidering av
verksamhetsområdet för spillvatten inom Katrinaområdet. Revideringen
innebär till stor del att de detaljplaneområden som har tillkommit sedan
verksamhetsområdena reviderades senast 2012, hamnar inom det kommunala
verksamhetsområdet för spillvatten. Även mindre justeringar har genomförts
där t.ex. närliggande tomter införlivats i verksamhetsområdet. Karta över
revideringen bifogas där nuvarande verksamhetsområdet är streckat.
Finansiering

Förslag till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.
Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 144.
Utlåtande från Vatten och Miljöresurs den 15 oktober 2021.
Karta över revideringen den 30 september 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, § 48.

Kopia till

Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB
Miljö- och byggnämnden
Jörgen Kristoffersson, teknisk chef
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Dnr KS 2021/222

Jämtlands räddningstjänstförbund - Delårsrapport januari-augusti
2021
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari-augusti 2021 från
Jämtlands räddningstjänstförbund och lägga rapporten till handlingarna efter
delgivning.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning vid Jämtlands räddningstjänstförbunds årsredovisning 2021.
Bakgrund

Jämtlands räddningstjänstförbund överlämnar delårsrapport januari-augusti
2021. Delårsrapporten innehåller bland annat måluppfyllnad, ekonomiskt utfall
för perioden januari till augusti samt prognos för utfall under hela året.
Första halvåret 2021 har präglats av osäkerhet kopplad till coronapandemin.
Resultatet per den 31 augusti 2021 är +0,8 mkr, och årsprognosen visar på ett
nollresultat. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans ser alltså ut att
uppfyllas under 2021.
Beslutsunderlag

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 132.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 11 oktober 2021.
Utlåtande över delårsrapport 2021 den 27 september 2021.
Direktionens beslut 2021-09-17, § 32.
Jämtlands räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2021.

Kopia till

Jämtlands räddningstjänstförbund
Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds och Östersunds
kommun
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Dnr KS 2021/206

Ägardirektiv 2022 för Jämtlands räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv 2022 för Jämtlands
räddningstjänstförbund, upprättade i augusti 2021.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Budget 2022.
Bakgrund

Förslag till ägardirektiv 2022 för Jämtlands räddningstjänstförbund har
upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid ägarsamråd
2021-08-27. Medlemsbidraget för Bergs kommun år 2022 uppgår till 13 130
tkr. För budgetåret 2022 uppgår förbundets totala budgetram/medlemsbidrag
till 136 297 tkr. Personalkostnaderna har räknats upp med 2,0 % + 1 %, övriga
kostnader 1,9 % samt intäkter med 1,5 %.
Ägarkommunerna beslutade vid ägarsamråd i april 2019 om att anta
Berg/Härjedalsmodellen som ny kostnadsfördelningsmodell. Det innebär att
overheadkostnaden i förbundet fördelas efter invånarantal, resterande
kostnader fördelas som tidigare efter ägarandel.
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Förbundets kostnader för pensioner är högre än ramuppräkningen. År 2021
samt 2022 får förbundet därför sedvanlig uppräkning plus 1 % för
personalkostnader. Inför beslut av ägardirektiv 2023 görs en avstämning av det
ekonomiska läget i förbundet.
Från och med år 2022 till och med år 2024 erhåller förbundet ersättning mot
särskild faktura från ägarkommunerna enligt fastställd
kostnadsfördelningsmodell för arbetet med risk och sårbarhetsanalyserna,
RSA, samt krisberedskap. Från år 2024 finns medel för befolkningsskydd och
räddningstjänst i statsbidragsform beslutad av riksdagen och bidragen från
ägarkommunerna avslutas därmed.
I ägardirektivet ingår kostnaden för motorvärmarbidrag för RiB-personal som
tidigare fakturerats respektive kommun enligt beslutad fördelningsmodell. I
ägardirektivet har pensionskostnaderna anpassats efter KPA:s senaste
augustiprognos.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-19, § 133.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 11 oktober 2021.
Förslag till ägardirektiv 2022 för Jämtlands räddningstjänstförbund.
Östersunds kommuns förslag till beslut den 27 augusti 2021.
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Kopia till

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Jämtlands räddningstjänstförbund
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersunds kommun.
Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2021/221

Svar på remiss - Räddningstjänstens handlingsprogram LSO
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar följande svar på remiss om Räddningstjänstens
handlingsprogram LSO:
Bergs kommun anser att förslaget om Handlingsprogram är väl utfört och de
delar som behöver utvecklas är klart och tydligt definierade. Däribland
förmågan att delta i arbetet med totalförsvarsplaneringen tillsammans med
kommunerna.
Ansvariga

Jesper Tjulin och Josephine Råbock
Finansiering

Finansiering ej nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Ingen specifik uppföljning är nödvändig.
Bakgrund

Räddningstjänsten har i enlighet med gällande förbundsordning upprättat ett
förslag till nytt handlingsprogram enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO).
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Syftet med handlingsprogrammet är att på ett översiktligt sätt
beskriva JRF:s arbete med att hantera olyckor som kan leda till
räddningsinsatser. Handlingsprogrammet ska presentera målsättningar med
arbetet att hantera olyckor som kan leda till räddningsinsatser - både det
förebyggande och det operativa arbetet. Genom detta ska programmet också
kunna fungera som ett underlag för redovisning, uppföljning, utvärdering och
utveckling av arbetet samt stimulera den politiska debatten
och ställningstagandet vad gäller skydd mot olyckor.
Utöver att fungera som ett internt styrdokument är förhoppningen
att dokumentet ska beskriva för kommuninvånare och andra intressenter vilket
skydd mot olyckor invånare i förbundets medlemskommuner kan förvänta sig
och vilka förväntningar som finns på den enskilde.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 148.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2021.
Remiss - Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor
2020-2022, Jämtlands räddningstjänstförbund.
Remissutgåva - Handlingsprogram 2022.
Direktionens beslut 2021-09-17, § 31.
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Kopia till
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Jämtlands räddningstjänstförbund
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersunds kommun.
Jesper Tjulin, stabschef
Josephine Råbock, beredskapssamordnare
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Dnr KS 2021/53

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom SoL
och LSS
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger rapport om ej verkställda beslut till handlingarna
efter delgivning.
Ansvarig

Sanna Castillo Appell
Finansiering

Finansiering ej nödvändigt.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning sker fyra gånger per år i kommunfullmäktige.
Bakgrund

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ges till
kommunfullmäktige fyra gånger per år genom statistikuppgifter som innehåller
vilken typ av bistånd som ej har verkställts, hur lång tid som har förflutit sedan
beslutsdatumen samt andelen män respektive kvinnor.
Rapport har lämnats av avdelningschef för LSS verkställighet den
6 oktober 2021. Rapporten innehåller ett ej verkställt beslut för en kvinna.
Enhetschef inom vård och omsorg har den 7 oktober 2021 meddelat att de inte
har några ej verkställda beslut.
Avdelningschefen för socialtjänsten har den 8 oktober 2021 meddelat att de
inte har något ej verkställt beslut.
Beslutsunderlag

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 151.
Vård- och socialnämndens beslut 2021-10-20, § 103.

Kopia till

Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare
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Dnr KS 2021/243

Redovisning av synpunkter och klagomål inom fastighets- och ITnämndens verksamhetsområde 2020/2021
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen inom fastighets- och IT-nämndens
område, för perioden 1 november 2020 till och med 30 april 2021, till
handlingarna efter delgivning.
Ansvarig

Elin Ryd
Finansiering

Finansiering ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Redovisning av synpunkter sker två gånger per år i kommunfullmäktige enligt
fastställda rutiner.
Bakgrund

Det har inte inkommit några synpunkter inom fastighets- och IT-nämndens
område för angiven period.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 152.
Fastighets- och IT-nämndens beslut 2021-10-14, § 22.

Kopia till
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Elin Ryd, nämndsekreterare
Richard Grubb, fastighetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kf § 110

Dnr KS 2021/99

Redovisning av synpunkter och klagomål inom
utbildningsnämndens verksamhetsområde 2020/2021
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen för perioden 1 november 2020 till
och med 30 april 2021 till handlingarna efter delgivning.
Ansvarig

Elin Ryd
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Synpunkter redovisas två gånger per år i kommunfullmäktige enligt fastställda
rutiner.
Bakgrund

Under perioden den 1 november 2020 till den 30 april 2021 har det inte
inkommit några synpunkter inom utbildningsnämndens område.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 153.
Utbildningsnämndens beslut 2021-10-13, § 57.

Kopia till
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Elin Ryd, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kf § 111

Dnr KS 2021/98

Redovisning av synpunkter och klagomål inom vård- och
socialnämndens verksamhetsområde 2020/2021
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av synpunkter för perioden 1
november 2020 till och med den 30 april 2021, inom vård- och
socialnämndens område till handlingarna efter delgivning.
Ansvarig

Sanna Castillo Appell
Finansiering

Finansiering ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Redovisning av synpunkter i kommunfullmäktige två gånger per år.
Bakgrund

Under perioden 1 november 2020 till och med den 30 april 2021 har åtta
synpunkter och klagomål lämnats in till vård- och socialnämnden enligt
bifogad redovisning daterad den 4 oktober 2021.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-09, § 154.
Vård- och socialnämndens beslut 2021-10-20 , § 101.
Redovisning av synpunkter inom vård- och socialnämndens område den 4
oktober 2021.

Kopia till
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Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 112

Dnr KS 2021/146

Avfallsföreskrifter för Bergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar avfallsföreskrifter för Bergs kommun, daterade den
1 november 2021. I § 14 ändras längsta avstånd mellan uppställningsplats och
brunn vid nyanläggning från 10 meter till 20 meter.
Ansvarig

Vatten och miljöresurs AB
Finansiering

En ny avfallstaxa är under framtagande för att möta de förändringar som
förslaget till nya föreskrifter innebär.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Alla kommuner ska ha en renhållningsordning som antas av
kommunfullmäktige, 15 kap § 4 Miljöbalken. Renhållningsordningen ska
innehålla en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Av
föreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på
avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.
Det är förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar att
hantera det avfall som faller inom den kommunala renhållningen, 15 kap. 24 §
miljöbalken. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska bedrivas.
Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag.
Kommunen förblir dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig
överföra sitt avfallsansvar till ett bolag .
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Gällande avfallsförskrifter antogs 2016 för Bergs kommun och 2018 för
Härjedalens kommun och behöver uppdateras.
Vatten och Miljöresurs har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter utifrån
Avfall Sveriges underlag. Konsultföretaget WSP har granskat förslaget och
dialog har förts med Miljö- och byggförvaltningen .
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 76, att remittera förslaget till
avfallsföreskrifter med bilagor till Miljö- och byggnämnden i Berg och
Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtland, Lantmäteriet, Bergfast, Härjegårdar,
Lundstams, Avloppsakuten och Reaxcer med svar senast 2021-08-15.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att ställa ut förslaget till
avfallsföreskrifter med bilagor för inhämtande av synpunkter från allmänheten
mellan 2021-07-05 och 2021-08-15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 112, forts.
Det har inte inkommit så många synpunkter på förslaget. Det som inkommit
har varit att det är positivt med matavfallsinsamling samt en önskan om att byta
färg på hämtområden då blått lätt förväxlas med vattendrag. Den blå färgen
föreslås bytas ut i förslaget.
Synpunkter har även inkommit om att det är för stor kostnad för
avfallshantering för fritidshus med extra bostad på fastigheten samt svårigheten
för fritidsboende att nyttja kärlet då man ej är på plats för att rulla ut och in.
Avgifterna behandlas vid revidering av taxan. Tjänsten som erbjuds med
tillbakaställande av kärl samt möjligheten att dela kärl med grannen avser
Vatten och miljöresurs informera fritidsboende om i separat
informationskampanj.
Synpunkter om att matavfallet istället ska behandlas decentraliserat, dvs.
komposteras på flera platser i kommunen för att minska transporter samt för att
framställa lokal odlingsjord som kan ersätta köpt jord på påse. Avsikten är att
till en början samla in matavfallet för kompostering och längre fram rötning då
det enligt nuvarande kunskap erhålls störst klimatvinst genom rötning för
produktion av biogas samt biogödsel, därefter till kompostering och på tredje
plats hemkompostering.
Miljö och bygg önskar längre tid för att behandla ansökningsärenden om
undantag från förskrifterna. Föreskrifterna föreslås ändras så det står att en
komplett anmälan ska skickas in senast 6 v före avsedd period för uppehåll.
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Ytterligare frågor har inkommit angående föreskrifterna som besvarats direkt
till frågeställaren.
Länsstyrelsen anser att kravet på källsortering av byggavfall bör förtydligas i
bilaga 1 samt vad som gäller för hantering av animaliska biprodukter.
Föreskrifterna föreslås förtydliga det i bilaga 1. Länsstyrelsen anser även att det
bör framgå vad som gäller för gemensamma behållare exempelvis gällande
mängd avfall, om både matavfallskärl och restavfallskärl kan delas i
betalningsansvar etcetera. Delade kärl avses regleras som delat abonnemang i
taxan och vad gäller exempelvis fyllnadsgrad är det samma regler som för
enskilda kärl.
Lantmäteriet har inget att erinra mot förslaget.
Yrkande

Therese Kärngard (S) yrkar för majoriteten (Socialdemokraterna och
Centerpartiet) på att det i § 14 ändras från 10 meter till 20 meter i avståndet
mellan uppställningsplats och brunn vid nyanläggning.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Therese Kärngards ändringsyrkande och
finner att yrkandet bifalles.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kf § 112, forts.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-22, § 159.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 15 november 2021.
Vatten och miljöresurs utlåtande den 25 augusti 2021.
Avfallsföreskrifter för Bergs kommun den 1 november 2021.
Styrelsen för Vatten och miljöresurs ABs beslut 2021-08-26, § 24.
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 76.

Kopia till
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Vatten och miljöresurs AB
Miljö- och byggnämnden
Härjedalens kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sid
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Kf § 113

Dnr KS 2021/117

Komplettering av valdistriktsindelning i Bergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreslå Länsstyrelsen fastställa ny valdistriktsindelning enligt bifogad karta
”ny valdistriktsindelning” daterad 15 november 2021.
2. Föreslå Länsstyrelsen fastställa nytt valdistriktsnamn för tidigare
valdistriktet Svenstavik-Vigge, till Svenstavik-Vigge-Gillhov.
Ansvarig

Elin Ryd
Finansiering

Finansiering ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Länsstyrelsen fastställer beslut den 1 december 2021.
Bakgrund

Utifrån begäran om komplettering från Länsstyrelsen den 9 november 2021 har
en ny valdistriktsindelning arbetats fram av tekniska enheten och
Demokratistöd. De olika valdistrikten ska inte bestå av flera enklaver, utan
vara en geografiskt obruten yta. Valdistriktet Hackås har tidigare bestått av två
enklaver. Enligt den nya indelningen kommer den södra enklaven i
Hackåsområdet tillhöra Svenstavik-Vigge valdistrikt. Se bifogad karta som
beskriver förändringen daterad den 16 november 2021.
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Varje valdistrikt har en vallokal och valdistrikten ska utformas för att väljare
enkelt ska kunna ta sig till sin vallokal. Valdistrikten ska omfatta mellan 1000
och 2000 röstberättigade enligt 4 kap 17 § vallagen. Om särskilda skäl finns får
ett valdistrikt omfatta färre än 1000 och fler än 2000 röstberättigade. Om det
finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade.
Gränsen för minst 300 röstberättigade är satt utifrån skyddet av
valhemligheten.
Den nya valdistriktsindelningen innebär att Hackås valdistrikt minskar med
cirka 70 röstberättigade. Men utifrån att röstberättigade, i den södra enklaven i
tidigare Hackås valdistrikt, ska få en närmare resväg till sin vallokal (som
brukar ligga i Svenstavik) blir förändringen till det bättre. Samt att distriktet
inte blir uppdelat i fler än en enklav. Hackås valdistrikt närmar sig heller inte
300 röstberättigade som är den nedre gränsen utifrån att skydda
valhemligheten.
Valdistriktsnamnen ska i första hand ges namn efter det område ett valdistrikt
omfattar. Vid flera distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå i namnet,
med det mest centrala namnet först.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 113, forts.
Eftersom ”Gillhovsområdet”, den södra enklaven i tidigare Hackås valdistrikt,
förslås tillhöra Svenstavik-Vigge föreslås valdistriktsnamnet ändras till
Svenstavik-Vigge-Gillhov.
Kod före
beslut

Namn
före
beslut

23260102

Svenst
avikVigge

23260207

Hackås

23260308

Oviksbygden
StorsjöÅsarna
Klövsjö
-Rätan

23260614
23260817

Ny kod
efter
beslut

Nytt namn
efter beslut

Gränsändring
efter beslut

SvenstavikViggeGillhov

Enligt bifogad karta
”ny
valdistriktsindelning
” daterad 2021-1115. Södra enklaven
i Hackås valdistrikt
slås ihop med
Svenstavik-Vigge.
Enligt bifogad karta
”ny
valdistriktsindelning
” daterad 2021-1115. Södra enklaven
i Hackås valdistrikt
slås ihop med
Svenstavik-Vigge.

Beräknat
antal
röstberät
tigade
efter
beslut
1835

832
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-22, § 160.
Valnämndens beslut 2021-11-17, § 11.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 15 november 2021.
Karta som beskriver förändringen, daterad den 16 november 2021.
Valdistriktskarta 2021, ny indelning den 15 november 2021.
Brev från Länsstyrelsen med begäran om komplettering av valdistrikt, den 9
november 2021.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-30, § 75.

Kopia till

Länsstyrelsen
Elin Ryd, valsamordnare
Kent Karlsson, mätingenjör

Justerandes sign
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Kf § 114

Dnr KS 2021/281

Uppsägning av överenskommelse mellan Region Jämtland
Härjedalen och Bergs kommun angående regional samverkan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Bergs kommun säger upp överenskommelsen
mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner angående regional
samverkan, regionens dnr RUN/34/2018. Avtalet upphör att gälla den 31
december 2022.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Ej relevant i detta skede.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning under 2022.
Bakgrund

Bergs kommun har ingått en överenskommelse om regional samverkan med
Region Jämtland Härjedalen. Likalydande överenskommelser har ingåtts
mellan regionen och övriga kommuner i regionen. I december 2020 fattade
Regionens samverkansråd beslut om att förlänga nuvarande avtal om
samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och regionens kommuner till
och med 2022-12-31.
Under 2021 tillsattes en projektgrupp för att göra en översyn av nuvarande
överenskommelse. Om avtalet ska sägas upp behöver det ske senast 2021-1231. Under 2022 kommer frågan om att bedriva samverkan i andra former att
utredas alternativt att nuvarande avtal omförhandlas inför en ny avtalsperiod.
Primärkommunala samverkansrådet har behandlat frågan 2021-11-15.

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-22, § 161.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 17 november 2021.
Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
angående regional samverkan, 2018, dnr RUN/34/2018.
Protokoll från Regionens samverkansråd 2020-12-07, § 78.
Östersunds kommuns tjänsteskrivelse den 16 november 2021.

Kopia till

Region Jämtland Härjedalen
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersunds
kommuner
Ralf Westlund, kommundirektör
Avdelningschefer
Samtliga nämnder
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 115
Anställda som 2021 får minnesgåva för 25 års tjänstgöring
Följande anställda får 2021 minnesgåva för 25 års tjänstgöring:
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Britt-Inger Rörborn
Camilla Eriksson
Eva Nilsson
Ewa Heljeback
Ingrid Halvarsson
Jessica Bodin
Lars Andersson
Malin Wallén
Marino Mesch
Maud Enqvist
Signhild Carlsson
Ulrika Didriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum

52

2021-11-22
Kommunfullmäktige
NÄRVAROLISTA/VOTERINGSLISTA
Omröstningar
Ledamöter

Närvaro

Therese Kärngard

N

Daniel Arvastsson

§
Ja
F

Lennart Mattsson

Mia Eriksson

N

Dan Martinsson

N

Maud Thuresson Jonsson

F

Svenne Paulsson

Daniel Andersson

F

Maj Lundgren

Katarina Martinsson

N

Kent Rosenqvist

N

Maria Nesterud

N

Richard Lundgren

N

Signar Brzezinski

N

Lena Gabrielsson

N

Lena Olsson

N

Bo Karlsson

F

Torsten Medalen

Jon Olofsson

N

Majlis Saur

N

Erik Olofsson

N

Elise Ryder Wikén

F
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Maria Renström

Daniel Danielsson

N

Daniel Hillbom

N

Jennie Klaesson

F

John Regouw

Annica Karlsson

Justerandes sign

N

Utdragsbestyrkande

Nej

§
Ja

Nej

§
Ja

Nej
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Omröstningar
Ledamöter

Närvaro

Annika Hagen

N

Kent Karlsson

N

Bengt-Åke Arendolf

N

Kjell Åke Andersson

§
Ja

F

Ulla Stolt

Dan-Olof Nilsson

N

Anette Rangdag

N

Alf Lundin

N

Marlena Hammer

F

Anne Svensson
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Karin Paulsson

Justerandes sign

N

Utdragsbestyrkande

Nej

§
Ja

Nej

§
Ja

Nej
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Omröstningar
Ersättare

TJG
EJ TJG
TJG

Lennart Mattsson

§
Ja

Nej

§
Ja

Nej

§
Ja

Anneli Lodell Larsson
Svenne Paulsson

TJG

Maj Lundgren

TJG

Ellinor L. Paulsson
Mikka Kivinen
Gunnar Andersson
Maud Peeker
Torsten Medalen

TJG

Helene Kindberg
Ola Hörberg
Maria Renström

TJG

John Regouw

TJG

Melcher Falkenberg
Ulla Stolt

TJG

Lars Andersson
Anne Svensson

TJG

Antal röster

31

Signature reference: 000d4169-fbcd-4d62-be2b-fcc64d4f9720

Här använda förkortningar:
N = Närvarande

F = Frånvarande

TJG = Tjänstgörande

För den som närvarit under endast en del av sammanträdet markeras detta genom angivande av
paragraf/er.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nej
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