SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

2020-11-10

Plats och tid

Kommunkontoret, Svenstavik och på distans via Microsoft Teams,
tisdagen den 10 november 2020 kl. 09.30-10.40, 10.55-11.55, 13.0014.05.
Ajournering: 10.40-10.55, 11.55-13.00

Beslutande

Bengt Åke Arendolf (SD)
Bo Karlsson (C)
Daniel Danielsson (M)
Daniel Hillbom (M)
Karin Paulsson (S)
Kent Karlsson (M)
Kent Rosenqvist (S)
Lena Olsson (C)
Mia Eriksson (S) ej § 167
Signar Brzezinski (S), tjänstgörande ersättare
Therese Kärngard (S), ordförande

Övriga deltagande

Anton Lindblad, nämndsekreterare
Elin Ryd, nämndsekreterare, § 167
Fredrik Åström, biträdande avdelningschef Tillväxtavdelningen, § 167
Jessica Granqvist, tf. avdelningschef socialtjänsten, § 167
Kajsa Kårwik, folkhälsosamordnare, § 167
Ralf Westlund, kommundirektör

Utses att justera

Daniel Danielsson (M)

0Justeringens
plats och tid

Elektronisk justering 2020-11-12

Sekreterare

Anton Lindblad

Ordförande

Therese Kärngard (S)

Justerande

Daniel Danielsson (M)

Paragrafer

167–200

ANSLAG/BEVIS
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala
anslagstavla. Besök www.berg.se för att nå anslagstavlan.

Protokollet expedierat
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 167
Informationer
• Information från socialtjänsten – Jessica Granqvist, tf. avdelningschef
Socialtjänst.
• Uppföljning psykisk hälsa, uppföljning folkhälsoplan 2019 samt summering
medborgarlöften 2020 – Kajsa Kårwik, folkhälsosamordnare.
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•

Justerandes sign

Kommundirektören informerar – Ralf Westlund, kommundirektör.
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 168
Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar:
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Följande ärende utgår:
Ärende 32 – Revidering av arvodesreglemente.

Justerandes sign
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 169

Dnr KS 2020/247

Budget 2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
- fastställer kommunstyrelsens ram 2021 till 67,9 mkr.
- fastställer miljö- och byggnadsnämndens ram 2021 till 3,6 mkr.
- fastställer fastighets- och IT-nämndens ram 2021 till 5,1 mkr.
- fastställer vård- och socialnämndens ram 2021 till 225,6 mkr.
- fastställer utbildningsnämndens ram 2021 till 220,0 mkr.
- fastställer kommunstyrelsens investeringsram 2021 till 17 375 tkr.
- fastställer fastighets- och IT-nämndens investeringsram 2021 till
4 300 tkr.
- fastställer miljö- och byggnadsnämndens investeringsram 2021 till
300 tkr.
- fastställer vård- och socialnämndens investeringsram 2021 till 1 400 tkr
- fastställer utbildningsnämndens investeringsram 2021 till 1 660 tkr.
- fastställer kommunstyrelsens förslag till taxor för 2021 inklusive ändringar
av tillfälligt alkoholtillstånd för ideella föreningar samt tillsyn enskilda
avlopp.
- fastställer miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxor för 2021.
- fastställer vård- och socialnämndens förslag till taxor för 2021.
- fastställer utbildningsnämndens förslag till taxor barnomsorg för 2021.
- fastställer förslag till balansräkning för 2021.
- fastställer förslag till mål för 2021.
Daniel Hillbom (M), Daniel Danielsson (M) och Kent Karlsson (M) avstår från
att delta i beslutet
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Enligt budgetförslag för år 2021.
Tidplan/Uppföljning
Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Prognoser, samt delårsbokslut och årsbokslut.
Bakgrund

De kommande årens budgetförutsättningar är mer svårprognostiserade än
någonsin. Anledningen är den pågående covid-19-pandemin som innebär att
utvecklingen av dels världsekonomin samt landets ekonomi är väldigt
svårförutsägbar utifrån hur bl.a. den ekonomiska tillväxten, andel arbetslösa,
nivån på nödvändiga statliga stöd som är relaterade till pandemin, hur länge
pandemin kommer att påverka omvärlden mm kommer att se ut framöver.
Efter pandemiutbrottet i Sverige i mars då tillväxten i landet störtdök på
rekordtid så har ekonomin vänt tydligt uppåt sedan dess igen, men i vilken takt
som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert.
Justerandes sign
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 169 forts.
De statliga tillskotten som beslutats för 2020 och även till stora delar för 2021
har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med
ekonomin tryggad hantera pandemin.
Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska
konsekvenserna kommer att leda till pga. detta är fortfarande mycket osäkert.
Vårens rekordsnabba konjunkturkollaps och dess effekter på
samhällsekonomin fick under sommaren och början av hösten en stark och
positiv rekyl i tillväxten världen över, men med de nya nedstängningar som
återigen införs i en rad olika länder går det inte att bortse från risken att nya
försämrade utsikter för ekonomin kan komma att följa, som i sin tur kan leda
till försämringar i det skatteunderlag som kommunen har räknat med för det
kommande budgetåret.
Budgetförutsättningarna grundar sig på 7050 invånare per den 1/11-2020.
För 2021 ligger budgetförslaget på ett budgeterat överskottsmål på 17,0 mkr,
motsvarande 3,2 % av skatteintäkterna.
Någon användning av de avsatta pengarna i Resultat Utjämnings Reserven
(RUR) bedöms inte behövas i 2021 års budget, vilket innebär att de avsatta
medlen lämnas oförändrade jämfört med 2020.
Ramberäkning för 2021
Föreslagna budgetramar till kommunens verksamheter inför 2021 är
uppräknade med i genomsnitt 3% som ska täcka 2021 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 7050 per den 1
november 2020. I budgetförutsättningarna för 2021 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 2021 är 64,9 mkr. Budgetramen
är generellt uppräknad med 3 % jämfört med 2020. Utöver det har kostnader
och anslag för en del verksamheter flyttats mellan kommunstyrelsen och de
övriga nämnderna pga. olika omfördelade medel.
Från kommunstyrelsen har kostnader och anslag flyttats till Vård-och
socialnämnden motsvarande 0,5 åa biståndshandläggare (0,35 mkr) efter ett
beslut som finansierats från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
under 2020.
Till kommunstyrelsen har kostnader och anslag flyttats beträffande
servicegruppens verksamhet som flyttar sin tillhörighet från Fastighets och IT
nämnden (2,8 mkr)
Justerandes sign
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 169 forts.
Miljö- och byggnadsnämnden
Förslaget till nettobudget för den med Härjedalens kommuns gemensamma
Miljö- och byggnadsnämnden, för 2021 föreslås en nettobudgetram för Bergs
kommun på 3,6 mkr och är oförändrad jämfört med 2020.
I budgeten för 2021 är kostnadsfördelningen lika per invånare för båda
kommunerna.
Vård- och socialnämnden
Vård och Socialnämndens verksamhetsansvar avser verksamheterna för
myndighetsutövning inom socialtjänst samt verksamheterna för verkställighet
inom socialtjänst, vård och omsorg och LSS.
Vård-och socialnämndens budgetförslag har räknats upp med generellt
3,0 % jämfört med 2020.
Till Vård-och socialnämndens har kostnader och anslag flyttats från
kommunstyrelsen motsvarande 0,5åa biståndshandläggare (0,35 mkr) efter ett
beslut som finansierats från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
under 2020
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 3,0 %
jämfört med 2020.
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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
3,0 % jämfört med 2020.
I övrigt så har kostnader och anslag flyttats från Fastighets- och IT nämnden
beträffande servicegruppens verksamhet som flyttar sin tillhörighet till
Kommunstyrelsen (2,8 mkr).

Justerandes sign
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 169 forts.
Investeringsbudget
Förslaget till investeringsbudget för 2021 är totalt 20 268 tkr, varav
12 108 tkr för kommunstyrelsen, 4 500 tkr för fastighets- och IT-nämnden
1 760 tkr för utbildningsnämnden, 1 500 tkr för vård- och socialnämnden samt
400 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
utvecklas i önskad riktning på ett balanserat sätt, till skillnad från det
traditionella styrsättet där ekonomiperspektivet är det enda.
Central samrådsgrupp
Budgetförslaget kommer att behandlas i centrala samrådsgruppen inför
nämndernas beslut rörande resp. nämnds beslut kring detaljbudgeten.
Yrkanden Therese Kärngard (S)

Therese Kärngard (S) yrkar för majoriteten (Socialdemokraterna och
Centerpartiet) följande ändringar i förslag till budget 2021:
Budgetramar:
Utökad ram för kommunstyrelsen med 3 miljoner kronor
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Utökad ram för vård- och socialnämnden med 5 miljoner kronor.
Utökad ram för utbildningsnämnden med 6 miljoner kronor.
Investeringsbudget:
Investeringsbudget Kommunstyrelsen:
-Justera investeringsbudget med + 5 267 tkr till 17 375 tkr.
Investeringsbudget Fastighets- och IT-nämnden:
-Justera investeringsbudget med - 200 tkr till 4 300 tkr.
Investeringsbudget Miljö- och byggnämnden:
-Justera investeringsbudget med - 100 tkr till 300 tkr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 169 forts.
Vård- och socialnämnden:
-Justera investeringsbudget med - 100 tkr till 1 400 tkr.
Investeringsbudget utbildningsnämnden:
-Justera investeringsbudget med - 100 tkr till 1 660 tkr.
Investeringsbudget plan/översikt:
-Oförändrad investeringsbudget 1 100 tkr.
Investeringsbudget stabsavdelningen:
-Justera investeringsbudget med - 120 tkr till 1 450 tkr.
Investeringsbudget tillväxtavdelningen:
-Justera investeringsbudget med - 113 tkr till 3 400 tkr.
Investeringsbudget teknisk verksamhet:
-Oförändrad investeringsbudget 1 125 tkr.
Investeringsbudget VA/renhållning:
-Justera investeringsbudget med - 500 tkr till 4000 tkr.
Investeringsbudget exploateringsområden
-Lägga till investeringsbudget exploateringsområden 6000 tkr.
Taxor:
Taxorna behålls på 2020 års taxenivå (endast indexhöjning) och föreslår
följande förändringar:
Alkoholtaxa, tillfälligt tillstånd för ideella föreningar per serveringstillfällen:
1850 kronor.
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Tillsyn enskilda avlopp:
2000 kronor.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag till budget för
2021.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2020.
Barncheck.
Förslag till budgetramar 2021–2023, daterat 2 november 2020.
Förslag investeringar 2021, daterat 4 november 2020.
Samtliga förslag till mål 2021, daterat 3 november 2020.
Justerandes sign
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 169 forts.
Förslag taxor Kommunstyrelsen 2021 inklusive renhållningstaxa, daterat 3
november 2020.
Förslag taxor Utbildningsnämnden 2021, daterat 3 november 2020.
Förslag taxor Vård- och socialnämnden 2021, daterat 3 november 2020.
Förslag taxor Miljö - byggnadsnämnden 2021, daterat 3 november 2020.
Utbildningsnämndens beslut 14 oktober 2021, § 74.
Vård- och socialnämndens beslut 21 oktober 2020, § 80.
Fastighets- och IT-nämndens beslut 2 november 2020, § 31.
Fastighets- och IT-nämndens beslut 2 november 2020, § 32.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 22 oktober 2020, § 179.

Kopia till
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 170

Dnr KS 2020/249

Kommunens upplåning 2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lånenivån för
kommunen högst får uppgå till 45 000 000 kronor.
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 de senaste fyra åren beslutat att lånenivån högst ska
vara 45 000 000 kronor och förslaget är en oförändrad lånenivå för år 2021.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2020.

Kopia till
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Kommunfullmäktige
Ralf Westlund, kommundirektör

Justerandes sign
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 171

Dnr KS 2020/254

Principbeslut överflyttning investeringsanslag från år 2020
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ett principbeslut att
kvarvarande anslag avseende pågående men ej avslutade investeringar vid
årsskiftet flyttas över med beslut om tilläggsfinansiering för 2021. En
detaljerad beskrivning över vilka projekt som är berörda rapporteras till det
första kommunfullmäktigesammanträdet 2021, varvid ett nytt beslut tas
angående tilläggsfinansiering på projektnivå.
Ansvarig

Lina Östman
Finansiering

Finansiering sker ur antagen investeringsbudget 2020.
Tidplan/Uppföljning

Årsbokslut 2020, tilläggsfinansieringsförslag för 2021.
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
2021. Denna redogörelse kan göras vid det första
kommunfullmäktigesammanträdet 2021.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2020.
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Kopia till

Kommunfullmäktige
Anna Aronsson, controller
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 172

Dnr KS 2020/260

Antagande av detaljplan Bergsviken 4:64 m.fl. (detaljplan för
centrum och bostäder)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för
Bergsviken 4:64 m.fl. upprättad 5 februari 2020 med stöd av plan och
bygglagen 5 kap 27 §.
Finansiering

Avgiften för planarbetet fördelas enligt principen ¼ av summerade utlägg för
konsultarvoden och nedlagd tid ska belasta ärende 2020–359.
Utlägg för konsultarvoden summeras vid antagandet till:
114 660 kr
Utlägg för annonskostnader summeras vid antagandet till:
8 100 kr
Nedlagd tid i planarbete summeras vid antagandet till:
220 h
Ansvarig

Cilla Gauffin
Bakgrund

Planområdet avgränsas av Centrumvägen i norr, järnvägen och Inlandsbanan i
öst, torget och Svenstaviks centrum i väst samt hyreshusen på Mellanvägen 6 i
söder.
Planen syfte är att möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek
i central Svenstavik. Bygganden planeras vara i tre våningar med indragen
takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter
inom plan två och tre samt en takvåning innehållande bland annat terrass. Till
byggnaden kommer en attraktiv och trivsam innergård med tillhörande
parkering anläggas för byggnadens behov. Planen befäster pågående
markanvändning för Bergsviken 4:61 genom att planlägga denna mark för
parkeringsändamål.
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27 mars 2018 i kommunstyrelsen, § 47, DNR 2018/93, beslutade
kommunstyrelsen i Bergs kommun att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag
att planlägga del av Svenstaviks centrum i syfte att möjliggöra förtätning av
bebyggelse med centrumnära boende och service i markplan.
14 maj 2020 i Mbn § 55, dnr 2020/359, beslutade miljö- och byggnämnden att
lämna positivt planbesked på fastigheten Bergsviken 4:61 i syfte att aktualisera
planförutsättningarna på fastigheten. Ärendet har valt att läggas samman i
planarbetet.
Ärendet handlades till och med samrådet genom ett standardförfarande i
enlighet med PBL. Planen var ute på samråd under 26 juni 2020 till 26 juli
2020.
Efter samrådet ändrades planförslaget på så sätt att utökat förfarande behövde
tillämpas. Planen var ute på granskning under 16 september 2020 till 8 oktober
2020, inga yttrande mot planförslaget har inkommit vid granskningen.
Justerandes sign
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 172 forts.
Med utökat planförfarande ska bland annat beslut om antagande av planen tas
av kommunfullmäktige.
Upplysningar
I samband med beslut om antagandet kommer miljö- och byggnämnden
fakturera ut en avgift för de utlägg och den tid som lagts ned i planarbetet.
Avgiften baseras på utlagda konsultarvoden, nedlagt tid för upprättande av
planhandlingarna samt administration till och med antagande. Avgiften
kommer fördelas enligt beslut och avtal mellan de berörda initiativtagarna.
Avgiften faktureras separat.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens beslut 22 oktober 2020, § 147.
Granskningsutlåtande Bergsviken 4:64 m.fl., daterad 5 februari 2020.
Grundkarta Bergsviken 4:64.
Rapport bullerutredning Svenstavik, daterad 6 december 2018.
Bilagor, daterade 28 oktober 2020.
Plankarta Bergsviken 4:64 m.fl.
Planbeskrivning Bergsviken 4:64 m.fl, daterad 5 februari 2020.
Samrådsredogörelse Bergsviken 4:64 m.fl, daterad 5 februari 2020.
Fastighetsförteckning Bergsviken 4:64 m.fl, daterad 23 juni 2020.
Kopia till

Kommunfullmäktige
Freddy Martinsson, planingenjör
Ingegerd Backlund, kommunsekreterare
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Vid beslut om antagande ska ett meddelande om detta göras till:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Kända sakägare med flera enligt 5 kap. 29 § PBL.
Sökande

Justerandes sign
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 173

Dnr KS 2020/269

Bildande av kooperativ hyresgästförening Trygghetsboende
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Bergs kommun tillsammans med Riksbyggen stiftar en kooperativ
hyresrättsförening med namnet Kooperativ hyresrättsförening i Bergs
kommun.
2. Bergs kommun utser tre ordinarie styrelseledamöter samt tre ersättare i
föreningen. Vidare uppdrar kommunfullmäktige till nämnda ledamöter att
verka för att genomföra projektets redovisade förslag.
3. Bergs kommun antar föreslagna stadgar för föreningen, enligt bilaga 1.
4. Bergs kommun och Riksbyggen tecknar stiftaravtal som reglerar syfte och
mål med föreningen, enligt bilaga 2.
5. Bergs kommun säljer fastighet Bergsviken 4:62 och godkänner att Bergs
Hyreshus AB säljer Bergsviken 4:64 till föreningen enligt senare upprättat
köpekontrakt.
6. Bergs kommun tecknar ett samverkansavtal med föreningen, enligt bilaga 3.
7. Under etableringsfasens första tolv månader tar kommunen
kostnadsansvaret för eventuella vakanser. Därefter hanterar föreningen de
vakanser som uppstår.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Finansiering sker genom kommunalborgen till den bildade kooperativa
hyresgästföreningen.
Tidplan/Uppföljning

Enligt tidplan i beslutsunderlag.
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Bakgrund

Riksbyggen och Bergs kommun har sedan februari 2020 samarbetat i ett
gemensamt projekt som syftar till att kartlägga förutsättningarna för att skapa
moderna och funktionella trygghetsbostäder för pigga äldre i form av
kooperativ hyresrätt. Riksbyggen har 30 års erfarenhet av att samarbeta med
kommuner och har stiftat 35 kooperativa hyresrättsföreningar i lika många
kommuner. Projektet föreslår att kommunen och Riksbyggen stiftar en
kooperativ hyresrättsförening som bygger ett nytt modernt trygghetsboende
med 23 lägenheter på torget i Svenstavik. Föreningen förvärvar mark av Bergs
kommun och Bergs Hyreshus AB. Byggstarten planeras till hösten 2021 med
inflyttning 2023. Föreningen föreslås få namnet Kooperativ Hyresrättsförening
i Berg.
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Beslutsunderlag

Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 2 november 2020.
Beslutsunderlag Berg, daterat 26 oktober 2020.
Broschyr trygghetsboende den 23 september 2020.
Ritningar Bergsviken 4:64.
Förslag till stadgar Kooperativ hyresgästförening i Berg. Bilaga 1
Stiftaravtal Bergs kommun. Bilaga 2
Samverkansavtal trygghetsbostäder Bergs kommun. Bilaga 3
Långtidsprognos KHF Berg, daterat 26 oktober 2002.
Byggklar fastighet definition, daterat 27 april 2020.

Kopia till
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Kommunfullmäktige
Bergs Hyreshus AB
Riksbyggen
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Vård- och socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Fastighets- och IT-nämnden
Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2020/248

Kommunal borgen och låneramar 2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
5 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Koperativ 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 utökning med motsvarande belopp jämfört
med 2020.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering
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Ingen finansiering nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Delårsbokslut, årsbokslut.
Bakgrund

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

Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020.
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Kommunfullmäktige
Bergs Hyreshus AB
BTEA AB
Inlandståget AB
Riksbyggen AB
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Dnr KS 2020/270

Beslut om borgensavgift
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en borgensavgift
motsvarande 0,3% av beslutade borgensåtaganden debiteras årligen gentemot
de mottagare där kommunen redan har tagit beslut om, samt i framtiden
kommer att ta ett beslut om ett kommunalt borgensåtagande.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Ingen finansiering krävs
Tidplan/Uppföljning

Årligen via budget, prognos, bokslut
Bakgrund

Reglerna om att en kommuns lån till, eller borgen måste vara på affärsmässiga
grunder, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd avses alla insatser
av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom
att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produktion.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 2 november 2020.

Kopia till
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Kommunfullmäktige
BTEA AB
Bergs Hyreshus AB
Inlandståget AB
Riksbyggen AB
Lina Östman, Controller
Anna Aronsson, Controller
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Dnr KS 2020/220

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1) Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare.
2) Att Bergs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Tidigare förlagslån samt likvida medel.
Tidplan/Uppföljning

Enligt finansieringsplan från Kommuninvest.
Bakgrund
Om Kommuninvest

Bergs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
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Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen.
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar
deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
(”Lånevillkoren”).’
Bergs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 30/9 till
1 200 000 kronor, jämte ränta.
Justerandes sign
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen
har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har
resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest
har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till
medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit
möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren
enligt följande:
År
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2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per
invånare för regioner].
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Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av
kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på
beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som
kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar
som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med
2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att
medlemmarna önskar hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika
sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna
utgår från följande två alternativa situationer:
(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra
åren.

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för
kommun- respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att
verkställa besluten enligt ovan.
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Ökningstakten av kommunernas skatteintäkter förutspås minska avsevärt de
närmaste åren med anledning av konjunkturavmattningen, vilket innebär att
landets BNP en tid framåt kommer att öka svagare än den trendmässiga
tillväxten vilket i sin tur leder till en svagare tillväxt även av skatteunderlaget.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så står landets
kommunsektor inför rejäla utmaningar den innevarande mandatperioden med
anledning av att kostnadsutvecklingsnivån för att bibehålla dagens välfärdsnivå
förutspås öka i en betydligt högre takt än intäkterna. Enligt SKL:s prognos
fattas minst 62 miljarder fram till mandatperiodens slut 2022 för
att bibehålla dagens nivå av välfärd. Utslaget per capita så innebär detta ett
befarat underskott på motsvarande 44 miljoner kronor för Bergs kommuns del
och är i enighet med kommunens egna beräkningar för motsvarande tidsperiod
om inte nödvändiga anpassningar fortsätter att genomföras. För att klara
överskottsmålet på två procent och vad SKL kallar för en sund ekonomi krävs
det snarare 80 miljarder i anpassningar för landets kommunsektor fram till
2022.
De senaste 10 åren har kommunen åstadkommit ca 100 mkr i ekonomiska
överskott vilket trots allt har gett oss relativt bra förutsättningar när vi nu
övergår i en period med sämre ekonomiska förutsättningar. Dessa
grundläggande goda förutsättningar till trots så måste kommunen hantera de
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kommande tuffa förutsättningar genom att fortsätta att anpassa nivån av
kostnader i våra verksamheter utifrån givna ekonomiska förutsättningar i form
av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Inför budget 2019 så har ett
omfattande arbete genomförts där kostnader motsvarande ca 30 mkr minskats
jämfört med 2018, där budget 2019 innehåller bl.a. 42 helårstjänster mindre än
året innan.
Även trots att befolkningsutvecklingen har varit positiv för två av de senaste
tre åren så är befolkningsunderlaget i de två kommande årens
budgetförutsättningar försiktigt beräknade inledningsvis, detta för att på
förhand inte räkna med intäkter som senare eventuellt inte kommer att finnas
vid en sämre befolkningsutveckling. För 2020 så är intäkterna beräknade
utifrån 7040 invånare (-55 invånare) samt 7000 invånare för 2021 (-40
invånare). En osäkerhetsfaktor finns i bl.a. hur befolkningsutvecklingen
kommer att påverkas av Migrationsverkets planerade stängning av sin
verksamhet i Jämtlands län under första halvåret 2019, och i och med det
tömningen av nuvarande boenden för asylsökande som blir en följd av detta
beslut.
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Då skatteintäkterna och utjämningsbidragen prognostiseras utvecklas mycket
svagt 2020–2021 så föreslås överskottsmålet att bibehållas till 1% för
motsvarande år. Utrymmet för uppräkningar av budgetramarna för kommunens
nämnder samt för kommunstyrelsen stannar på 0,5% för 2020 samt ca 1,0% för
2021. Detta innebär att anpassningar av verksamheternas kostnader bedöms
behövas i storleksordningen 19 mkr för de kommande två åren varav ca 10
mkr för 2020 med samma skattesats som för 2019.
Något som framförallt skulle kunna påverka kommunens budgetförutsättningar
de kommande åren i positiv riktning är det förslag om en förändrad
kostnadsutjämningsmodell som är framtagen på uppdrag av regeringen.
Förslaget på en reviderad kostnadsutjämningsmodell syftar till att försöka
utjämna förutsättningarna i en större utsträckning än vad nuvarande modell
förmår att göra. Glesbygdskommuner med svag befolkningsutveckling är
framförallt de kommuner som skulle gynnas av det lämnade förslaget. Om
förslaget når riksdagen, och under förutsättning att det blir beslutat i enlighet
med förslaget så skulle det innebära ca 12 mkr mer i utjämningsbidrag per år
för Bergs kommun. De förbättrade förutsättningar som detta skulle föra med
sig finns ej inräknade i de förutsättningar som de preliminära budgetramarna är
baserade på.
Beslutsunderlag

Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020.
Information om kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening, daterat
3 september 2020.
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2020/118

Svar på granskning av bokslut och årsredovisning 2019
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta yttrande ”Svar på
lämnade rekommendationer i granskningsrapport för bokslut och
årsredovisning 2019”, daterat den 20 oktober 2020.
Ansvariga

Catrin Jönsson-Wahlström och Ralf Westlund.
Bakgrund

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av bokslut och
årsredovisning per 2019-12-31. 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

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2020.
Svar på lämnade rekommendationer i granskningsrapport för bokslut och
årsredovisning 2019, daterat 20 oktober 2020.
Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning per 31 december 2019,
daterat den 3 juni 2020.
KPMG Granskningsrapport gällande bokslut och årsredovisning per 31
december 2019, daterat 3 juni 2020.
Årsredovisning 2019 Bergs kommun.

Kopia till
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Revisorerna
Ralf Westlund, kommundirektör
Catrin Jönsson-Wahlström, ekonom
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Dnr KS 2019/175

Översyn kommunens förvaltade fonder
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. Ekonomistöd ansöker hos länsstyrelsen eller kammarkollegiet om
upplösning av Stiftelsen Myssjö Ovikens sociala samfond (org.nr 8932030276), Stiftelsen Centrala skolfonden (org.nr 893203-0284) och Stiftelsen
Olof Näslunds vårdhemsfond (org.nr 802479-3609).
2. För Stiftelsen Olof Näslunds vårdhemsfonds nuvarande ändamål
”…inrättande av vårdhem till gamla och orkeslösa…”och ”…beredande av
vård på annat sätt…” görs ett tillägg med ett närliggande ändamål ”stöd
och aktiviteter för äldre inom tidigare Myssjö församling”.
3. Efter länsstyrelsens/kammarkollegiets godkännande delas kvarvarande
fondmedel ut till förordnat eller närliggande ändamål. Utdelning görs efter
ansökan till och beslut i respektive nämnd.
4. Stiftelsen Makarna Bäckmans donationsfond (org.nr 892600–7520)
fortsätter att förvaltas som tidigare. Fondens styrelse beslutar om medlens
placering samt utdelning ur fonden i enlighet med fondens
statut/förordning.
Ansvarig

Harriet Karlsson
Finansiering

Beslutet bör inte medföra några kostnader för kommunen. Eventuella
kostnader betalas ur fonderna.
Tidplan/Uppföljning

Beslutet verkställs under år 2021.
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Bakgrund

Kommunstyrelsens presidium har initierat att kommunens förvaltade fonder
ses över och att det tas fram förslag till förändringar. Donationsfonderna består
av bankmedel och aktier donerat av privatpersoner genom testamente eller
gåvohandling. De benämns även som stiftelser och lyder under Stiftelselagen.
Det är inte tillåtet att använda medlen till annat än gåvogivarens avsikt. Det är
heller inte möjligt att föra över pengar från en fond till en annan. I vissa fall
kan ansökan om ändring av ändamål göras hos kammarkollegiet. Det är även
möjligt att ansöka hos länsstyrelsen om att få förbruka kvarvarande medel för
ändamålet eller ett närliggande ändamål. Donationsfonderna administreras
inom ekonomistöd och utdelning sker utifrån politiska beslut. Utdelning får
göras med 90% av avkastning.
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Fondinnehav per 2020-09-30: Stiftelsen Myssjö Ovikens sociala samfond
242 103,83 kr (bankkonto), Stiftelsen Centrala skolfonden 143 338,48 kr
(bankkonto), Stiftelsen Olof Näslunds vårdhemsfond 199 431,29 kr
(bankkonto) och Stiftelsen Makarna Bäckmans donationsfond 617 111,48 kr
(bankkonto) samt aktier i Svenska Handelsbanken till ett värde av ca 480 000
kr (4 887 st A-aktier och 486 st B-aktier) som ger årlig utdelning. Bankmedlen
har inte gett någon avkastning sedan 2015. Föråldrade statut och brist på
avkastning gör det omöjligt att utdela medel ur fonderna. Fondförvaltningen
medför en viss kommunal administration och årliga registerhållningsavgifter
betalas till länsstyrelsen ur fonderna. En upplösning av de tre mindre fonderna
ger på sikt en administrativ besparing för kommunen och donerade medel
kommer till gagn och glädje för kommuninvånare. Fonden/stiftelsen upphör
när tillgångarna är förbrukade.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2020.
Donationsfonder förvaltade av Bergs Kommun, daterat 15 maj 2019.
Kommunstyrelsens beslut 4 juni 2019, § 94.

Kopia till

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Demokratistöd
Harriet Karlsson, ekonom
Ralf Westlund, kommundirektör
Vård- och socialnämnden
Utbildningsnämnden
Makarna Bäckmans donationsfond

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 179

Dnr KS 2020/131

Tilläggsanslag LSS
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå vård- och
socialnämndens begäran om ramutökning av medel till LSS-verksamhet
omfattande 2 110 tkr för verkställande av redan beviljade beslut 2020.
2. Ta med behovet i beaktning inför budgetarbetet 2021.
Ansvarig

Mats Danielsson
Finansiering

2 110 tkr.
Tidplan/Uppföljning

Ej nödvändig.
Bakgrund

Under november månad 2019 samt under 2020 har vård och socialnämnden
bifallit fyra assistansärenden för verkställande av insats. Förutom dessa
assistansärenden har verksamheten fått en ny familjehemskostnad samt ett
utökat behov på ett av våra gruppboenden. Det innebär att de tilldelade
medlen för budget 2020 inte kommer att täckas. Totalkostnaden för LSSverkställighet bedöms bli 47 175 tkr och de fördelade medlen är 45 065 tkr.
Det innebär att verksamheten kommer att gå med ett underskott på 2 110 tkr.
Beslutsunderlag

Vård- och socialnämndens beslut 21 oktober 2020, § 73
Verkställighet LSS tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020.
Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2020, § 91.
Vård- och socialnämndens beslut 13 maj 2020, § 27.

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Kopia till

Kommunfullmäktige
Elin Ryd, nämndsekreterare
Helen Rickardsson, biträdande kommundirektör
Ralf Westlund, kommundirektör
Mats Danielsson, avdelningschef LSS verkställighet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 180

Dnr KS 2015/300

Svar på medborgarförslag - Gratis resande i länet för alla
ungdomar - även för ungdomar med funktionsnedsättning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget,
Gratis resande i länet för alla ungdomar, även för ungdomar med
funktionsnedsättning.
Ansvarig

Anton Lindblad
Finansiering

Inte nödvändigt.
Tidplan/Uppföljning

Inte nödvändigt.
Bakgrund

I medborgarförslaget daterat 3 augusti 2015 föreslås att Bergs kommun
beslutar att färdtjänst i kommunen ska vara gratis för barn och ungdomar upp
till 19 år.

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Samrådsgruppen för särskild kollektivtrafik i Jämtlands län har i yttrat sig i
frågan via ett PM daterat den 18 september 2015. Samrådsgruppen har
enhälligt lämnat en rekommendation om att inte införa gratis färdtjänst till de
barn och ungdomar mellan 6 – 19 år som innehar färdtjänsttillstånd. Den
främsta orsaken till samrådsgruppens rekommendation grundar sig på att
färdtjänsten är i stor utsträckning subventionerad, egenavgiften som
ungdomarna med färdtjänst betalar är cirka 12 procent av den faktiska
kostnaden.
Möjligheterna att använda färdtjänst är också väldigt flexibla och finns
tillgängligt för berörda ungdomar under hela dygnet, alla dagar i veckan, till
skillnad från ungdomskortet som är bara kan nyttjas då ordinarie
kollektivtrafik går.
I september 2020 är det en ungdom i Bergs kommun som är berättigad till
färdtjänst.
I kontakt med chef för särskild kollektivtrafik vid Länstrafiken i oktober 2020
framgår att Länstrafikens bedömning som presenterade i PM 2015 står fast och
att ett införande av gratis färdtjänst inte rekommenderas.
Det framförs också att för ungdomar med färdtjänsttillstånd kompletteras
ungdomskortet med ett ledsagarkort. Någon nylig utvärdering av detta är inte
genomförd men chefen för särskild kollektivtrafik meddelar att ledsagarkortet
är väl använt och uppskattat bland ungdomar med färdtjänsttillstånd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 180 forts.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 19 oktober 2020.
Barncheck.
PM Ungdomskort VS Färdtjänst, Länstrafiken i Jämtlands län, daterat 18
september 2015.
PM 2 Ungdomskort VS färdtjänst, komplement till tidigare PM, Länstrafiken i
Jämtlands län, daterat 9 februari 2016.
Kommunfullmäktiges beslut 15 mars 2016, § 17.
Kommunstyrelsens förslag 3 mars 2016, § 20.
Kommunstyrelsens beslut 3 november 2015, § 198.
Kommunfullmäktiges beslut 15 september 2015, § 73.
Medborgarförslag – Gratis resande i länet för alla ungdomar – även för
ungdomar med funktionsnedsättning, daterat 3 augusti 2015.

Kopia till

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Kommunfullmäktige
Lars Andersson, (V)
Anton Lindblad, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 181

Dnr KS 2015/421

Svar på medborgarförslag - Storsjöodjurscenter
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Avslå medborgarförslaget Storsjöodjurscenter.
2. Ta med synpunkterna från medborgarförslaget i Tillväxtavdelningens
fortsatta arbete med utveckling av Svenstaviks centrum.
Ansvarig

Tillväxtavdelningen
Finansiering

Inte nödvändigt.
Tidplan/Uppföljning

Inte nödvändigt.

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Bakgrund

I medborgarförslaget daterat 13 november 2015 föreslås att Storsjöodjurscenter
ska nyttjas till aktiviteter som exempelvis bio, bowling, biljard, mediahall eller
liknande.
Synpunkterna som framförs är fortsatt aktuella och kommunen är medvetna
om de behov och önskemål som finns bland kommunens ungdomar.
Tillväxtavdelningen arbetar kontinuerligt med frågan och just nu undersöker
man bland annat möjligheten att hålla fiken på idrottsanläggningarna som
sporthallen, ishallen och ridhuset öppet mer för att där skapa en möjlig
mötesplats.
Det utredas även att i anslutning till det nybyggda Trygghetsboende inhysa
biblioteket och därigenom upprätta en demokratisk mötesplats för kommunens
ungdomar.
I den strukturanalysen som WSP Advisory har genomfört i Bergs kommun
framfördes rekommendation att stärka Svenstaviks ställning som
kommuncentrum bland annat genom att utveckla sport- och
fritidsanläggningar. Strukturanalys finns med som underlag i både den
regionala utvecklingsstrategin för Jämtland Härjedalen och i Bergs kommuns
tillväxtprogram. Frågan är således högst levande och möjliga lösningar
diskuteras.
Förslaget och synpunkterna från detta medborgarförslag tas med i planeringen
och det fortsatta arbetet framåt i frågan.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 25 september 2020.
Barncheck.
Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2015, § 116.
Medborgarförslag Storsjöodjurscenter, daterat 13 november 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§ 181 forts.
Kopia till
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Kommunfullmäktige
Tillväxtavdelningen
Förslagsställaren
Anton Lindblad, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 182

Dnr KS 2015/422

Svar på medborgarförslag – Ungdomslokal i Svenstavik
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Avslå medborgarförslaget Ungdomslokal i Svenstavik.
2. Ta med synpunkterna från medborgarförslaget i Tillväxtavdelningens
fortsatta arbete med utveckling av Svenstaviks centrum.
Ansvarig

Tillväxtavdelningen
Finansiering

Inte nödvändigt.
Tidplan/Uppföljning

Inte nödvändigt.

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Bakgrund

I medborgarförslaget daterat 13 november 2015 föreslås att en ungdomslokal i
Svenstavik ska upprättas för att ge ungdomar i kommunen en lokal att träffas
och umgås i.
Synpunkterna som framförs är fortsatt aktuella och kommunen är medvetna
om de behov och önskemål som finns bland kommunens ungdomar.
Tillväxtavdelningen arbetar kontinuerligt med frågan och just nu undersöker
man bland annat möjligheten att hålla fiken på idrottsanläggningarna som
sporthallen, ishallen och ridhuset öppet mer för att där skapa en möjlig
mötesplats.
Det utredas även att i anslutning till det nybyggda Trygghetsboende inhysa
biblioteket och därigenom upprätta en demokratisk mötesplats för kommunens
ungdomar.
I den strukturanalysen som WSP Advisory har genomfört i Bergs kommun
framfördes rekommendation att stärka Svenstaviks ställning som
kommuncentrum bland annat genom att utveckla sport- och
fritidsanläggningar. Strukturanalys finns med som underlag i både den
regionala utvecklingsstrategin för Jämtland Härjedalen och i Bergs kommuns
tillväxtprogram. Frågan är således högst levande och möjliga lösningar
diskuteras.
Förslaget och synpunkterna från detta medborgarförslag tas med i planeringen
och det fortsatta arbetet framåt i frågan.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 25 september 2020.
Barncheck.
Kommunstyrelsens beslut 20 juni 2017, § 91.
Administrativa avdelningens tjänsteutlåtande, daterat 16 maj 2017.
Kommunfullmäktiges beslut 25 november 2015, § 117.
Medborgarförslag – Ungdomslokal i Svenstavik, daterat 13 november 2015.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§ 182 forts.
Kopia till

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Kommunfullmäktige
Tillväxtavdelningen
Förslagställaren
Anton Lindblad, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 183

Dnr KS 2015/423

Svar på medborgarförslag - Gokartträning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om att kommunen ska erbjuda gokartträning.
Ansvarig

Elin Ryd
Finansiering

Finansiering ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

I medborgarförslag den 13 november 2015 föreslås kommunen erbjuda
gokartträning.
Bergs kommun har ett uttalat mål att stötta och utveckla föreningslivet så att
föreningarna på bästa sätt kan utveckla bygden och sina medlemmars
intressen.
Bergs motorklubb erbjuder gokartkörning och klubben har samma möjligheter
som alla andra föreningar i kommunen att söka olika typer av bidrag från
kommunen. Genom bland annat ekonomiska medel bidrar kommunen till ett
varierat och balanserat utbud av fritidsaktiviteter, däribland gokart-träning.
Ekonomiskt utsatta familjer har möjlighet att söka ekonomiska medel från
Majblomman för att kunna delta i olika fritidsaktiviteter.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 24 september 2020.
Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2015, § 118.
Medborgarförslag – Gokartträning, daterat 13 november 2015.
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Kopia till

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Elin Ryd, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 184

Dnr KS 2016/184

Svar på medborgarförslag - Låt ishallen vara ishall, året om
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om att låta ishallen vara ishall, året om.
2. Uppdra åt Tillväxtavdelningen att vidare utreda frågan.
Ansvarig

Tillväxtavdelningen
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

I medborgarförslag från den 10 maj 2016 föreslås att ishallen i Svenstavik
drivs med is året runt istället för endast vintertid. Som motivering framförs att
ishockey idag är en året runt-sport och att ishallen kan bli en inkomstkälla för
kommunen sommartid när klubbar vill köpa istid, även för t.ex. curling,
konståkning och bandy.

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Driftskostnaderna för ishallen är under utredning då Bergs kommun överväger
att överta driften för att sedan hyra ut hallen till föreningar i samma system
som hanterar övrig lokalbokning av anläggningar. Förslaget är gjort i samråd
med nuvarande drifthållare Svenstaviks Hockeyklubb, för att säkerställa
framtida drift samt förenkla fördelning av tider då fler föreningar vill nyttja
hallen. Det krävs dock en grundlig analys i frågan. Nuvarande
nyttjanderättsavtal löper till 2020-12-31.
I nuvarande driftssituation är det inte aktuellt att driva ishallen året runt.
Ishallen är inte byggd för sommardrift, då det kräver andra lösningar för kyla
såsom driftsystem och isolering av byggnaden. Kommunen ska bidra till ett
varierat och balanserat utbud av fritidsaktiviteter, varav ishockey är en. Detta
stämmer överens med Riksidrottsförbundets strategi för ungdomsidrott:
”Verksamheten ska utgå ifrån barnets uttalade intressen och behov. Leken,
glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. Träningen bör vara
allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter, vilket
minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna.”
Sammantaget saknas det idag medel för att hålla is i ishallen året om.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020.
Barncheck.
Kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2016, § 64.
Medborgarförslag – Låt ishallen vara ishall, året om, daterat 10 maj 2016.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§ 184 forts.
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Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Fredrik Åström, biträdande tillväxtchef
Ralf Westlund, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 185

Dnr KS 2018/230

Svar på medborgarförslag - sätt upp hundbajstunnor på några
olika platser i Svenstavik
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Ansvarig

Anders Olof Öhlén
Finansiering

Ingen finansiering krävs.
Tidplan/Uppföljning

Beslutet behöver ej följas upp.
Bakgrund

Ett medborgarförslag att sätta upp hundbajstunnor på olika platser i Svenstavik
inkom till kommunen i juni 2018.
Hundbajspåsar utgör restavfall och ska därmed sorteras som brännbart
material. Det är lämpligt att bränna hundbajspåsarna eftersom det eliminerar
risken för spridning av smitta som kan drabba både tama och vilda djur samt i
vissa fall även människor. Precis som allt annat restavfall får det ej lämnas på
marken eftersom det utgör nedskräpning vilket är ett brott enligt miljöbalken.
Hundbajspåsarna kan handhas på samma sätt som övrigt restavfall och något
särskilt system för detta behövs därmed inte.
Beslutsunderlag

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Tekniska enhetens tjänsteutlåtande den 22 oktober 2020.
Kommunfullmäktiges beslut 20 september 2018, § 86.
Medborgarförslag – sätt upp hundbajstunnor på några olika platser i
Svenstavik, daterat 28 juni 2018.

Kopia till

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Jörgen Kristoffersson, teknisk chef
Anders Olof Öhlén, handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 186

Dnr KS 2018/231

Svar på medborgarförslag - hundrastgård i Svenstavik
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Ansvarig

Jörgen Kristoffersson
Finansiering

Ingen finansiering krävs.
Tidplan/Uppföljning

Ingen uppföljning behövs.
Bakgrund

Ett medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en hundrastgård i
Svenstavik inkom i juni 2018.
Att ha hund eller katt, innebär som annan djurhållning ett omfattande åtagande.
Djurhållarens ansvar är långtgående och innebär att djuret inte får orsaka skada
eller olägenhet för andra samtidigt som djurets välbefinnande och rättigheter
måste tillvaratas. En kommun har inget ansvar för att anordna särskilda
anläggningar för detta ändamål.
Bergs kommun har sedan länge en praxis att inte vara huvudman för allmänna
platser eller ansvara för olika typer av infrastruktur. Därför har kommunen
varken gatukontor eller parkförvaltning och skulle därmed ha svårt att ansvara
för och driva anläggningar av det slag som föreslås.
Beslutsunderlag

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Tekniska enhetens tjänsteutlåtande den 22 oktober 2020.
Kommunfullmäktiges beslut 20 september 2018, § 87.
Medborgarförslag – Hundrastgård i Svenstavik, daterat 28 juni 2018.

Kopia till

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Jörgen Kristoffersson, teknisk chef
Anders Olof Öhlén, handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 187

Dnr KS 2015/116

Svar på motion - Strategiskt arbete för att lyfta Berg/Härjedalen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Ansvarig

Anders Englund
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Elise Ryder Wikén (M) föreslår i motion den 3 mars 2015 att Bergs kommun
utser en grupp som får i uppdrag att bjuda in Härjedalens kommun och
tillsammans med näringslivet i området utarbetar en kraftfull strategi för att
övertyga Regionen.

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Sommaren 2015 påbörjades samarbete med Härjedalen för att lyfta Berg och
Härjedalen i ett regionalt perspektiv. Arbetet har sedan dess pågått inom olika
områden där näringsliv, politik och tjänstemän från kommunerna diskuterat
gemensamma insatser för att utveckla området. Det har handlat om
näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, kollektivtrafik, infrastruktur samt
initiativ till att skapa ett projekt för att lyfta Inlandstråkets (E45 och
Inlandsbanan) betydelse för regionen. Det var på initiativ av Berg och
Härjedalen som övriga kommuner längs stråket medverkade i diskussionerna
på hur vi kan lyfta vikten av inlandsstråket (inkl. näringslivet med turism,
tillverkning och transport som viktiga delar längs stråket) och att vi har en
styrka i regionen med två viktiga stråk där Östersund (Brunflo) är centrum där
de korsas/möts.
Det utmynnade i en ansökan till Tillväxtverket samtidigt som Regionen gått in
med en ansökan för Mittstråket del 2. Till sist så blev det en kompromiss med
en länsövergripande strukturanalys som genomfördes under 2019 inför
revideringen av RUS:en (Regionala utvecklingsstrategin).
Under tiden har även samverkan med Härjedalen utvecklats och vi har numera
en gemensam Miljö och byggnadsnämnd samt ett gemensamt renhållningsoch V/A bolag. Det innebär att vi har möjligheten att tillsammans lyfta fram
frågor inom dessa områden jämfört med att göra det var för sig.
Beslutsunderlag

Tillväxtavdelningens tjänsteutlåtande den 23 oktober 2020.
Kommunfullmäktiges beslut 10 mars 2015, § 11.
Motion från Moderaterna – Strategiskt arbete för att lyfta Berg/Härjedalen,
daterad 3 mars 2015.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Elise Ryder Wikén, Moderaterna
Anders Englund, tillväxtchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 188

Dnr KS 2016/73

Svar på motion - Utredning om badhuset i Svenstavik
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Bifalla motionen om att det görs en statusinventering utav simhallen i
Svenstavik och att man utefter inventeringen utreder vidare åtgärder för
att säkra en långsiktigt fungerande simhall.
2. Uppdra till Fastighetsavdelningen att låta utföra statusinventeringen.
Ansvarig

Richard Grubb
Finansiering

Finansiering av teknisk inventering och betongprovning sker ur verksamhet
72000 Fastighetsavdelningen.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning i kommunstyrelsen samt fastighets- och IT-nämnden under hösten
2021.
Bakgrund

I motion från den 23 februari 2016 föreslår Fanny Jonsson (M) att det
genomförs en statusinventering av simhallen i Svenstavik samt att det därefter
utreds vidare åtgärder för att säkra en långsiktigt fungerande simhall.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning
och yttrande den 15 mars 2016, § 10.
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Som bakgrund anger motionären att Svenstaviks badhus byggdes 1966 och är
över 50 år gammalt. ”Ett badhus livslängd är reglerat av bygglagstiftningen
och byggs för en livslängd på 50 år, men det handlar endast om de
konstruktiva delarna i byggnaden. De tekniska installationerna för luft- och
vattenbehandling har en betydligt kortare livslängd än så och regleras av
miljöbalken. /…/Det behövs en strategi för framtiden, särskilt för
undervisningen av skoleleverna som utförs i simhallen. Det behövs en teknisk
inventering och betongprovning och utifrån detta kan det utredas om det
behövs renovering eller helt ny simhall”, enligt motionären.
I en till ytan stor kommun med en ganska liten och spridd befolkning, utgör
investeringar såsom nybyggnationer av idrotts- och simhallar en stor enskild
kostnad för kommunen. I september 2010 beslutade kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslag om att kommunen skall bygga ut idrottshallen samt
simhallen i Svenstavik: ”Kommunfullmäktige ser sig nödsakad att avslå
medborgarförslaget på grund av att kommunen står inför stora investeringar de
närmaste åren. Frågan kan tas upp till ny prövning när det ekonomiska läget
förbättrats.” Det angavs då att en ombyggnad av simhallen är en fråga som
varit aktuell vid ett flertal tillfällen eftersom man anser att simhallen bör
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handikappanpassas. Nybyggnation av idrottshall var dock prioriterad och
Svenstaviks nya idrottshall invigdes hösten 2019.
Idag används Svenstaviks simhall främst av skolan. Förutom Svenstaviks
F-9-skola så har Åsarna skola, Klövsjö skola, Rätans skola och Fjällgymnasiet
bad i Svenstavik. Eventuellt kommer även Ljungdalens skola behöva nyttja
badet då badhuset i Ljungdalen är utdömt och stängt, om ingen annan lösning
för bad i närheten finnes.
Badet är öppet för allmänheten två kvällar i veckan, måndagar och torsdagar kl.
17-20. Därtill används simhallen av föreningar för aktiviteter såsom
vattengymnastik.
Svenstavik behöver en långsiktigt fungerande simhall, särskilt för barn och
ungdomar, vilket kommunen verkar för.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 16 oktober 2020.
Barncheck.
Kommunfullmäktiges beslut 15 mars 2016, § 10.
Motion från Moderaterna – Utredning av badhuset Svenstavik, daterad 11
februari 2016.
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Kommunfullmäktige
Fanny Jonsson, Moderaterna
Richard Grubb, fastighetschef
Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2018/275

Svar på motion - Lagen om valfrihet av utförare av servicetjänster
till hemtjänstmottagare genom förenklat ansökningsförfarande
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta yttrande daterat den
16 oktober 2020, samt
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om lagen av
valfrihet av utförare av servicetjänster till hemtjänstmottagare genom
förenklat ansökningsförfarande.
Ansvarig

Helen Rikardsson
Finansiering

Finansiering är ej behövligt.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant
Bakgrund
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2018-08-30 inlämnade Berit Johansson (C) och Lena Olsson (C), en motion
avseende LOV Lagen om valfrihet av utförare av servicetjänster till
hemtjänstmottagare genom förenklat ansökningsförfarande.
Motionsställarna vill att förenklad biståndsbedömning införs gällande
servicetjänster, den förenklade biståndsbedömningen ger rätt till
servicetjänster 8 timmar per månad samt att det tas fram
upphandlingsunderlag som möjliggör för våra äldre att välja utförare av
servicetjänster. Vård och socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde
2020-02-07 att ge controller för vård- och socialnämndens
verksamhetsområde uppdraget att ansvara för genomlysning av äldreomsorg
med fokus på planering, schema och redovisning. Syftet med uppdraget är
att tydligare kunna se var pengarna tar vägen samt skapa bra och väl
fungerande åtgärder.
Undertecknad ser ingen reell möjlighet att i nuläget innan genomlysningen
av äldreomsorgen fått erforderligt genomslag föreslå ett införande av
förenklat biståndsförfarande samt därmed även föreslå ett införande av
servicetjänster motsvarande 8 timmar per månad, utan föreslår med
hänvisning till skrivning i yttrande avslag på motionen
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Beslutsunderlag

Vård- och socialnämndens beslut 21 oktober 2020, § 71.
Yttrande biträdande kommundirektör den 16 oktober 2020.
Biträdande kommundirektörs tjänsteutlåtande den 16 oktober 2020.
Kommunfullmäktiges beslut 20 september 2018, § 88.
Motion från Centerpartiet - Lagen om valfrihet av utförare av servicetjänster
till hemtjänstmottagare genom förenklat ansökningsförfarande, daterad 30
augusti 2018.

Kopia till
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Kommunfullmäktige
Berit Johansson, Centerpartiet
Lena Olsson, Centerpartiet
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
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Dnr KS 2020/200

Remittering av motion - Inför språkkrav för anställning och arbete
inom välfärdsyrken
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen remitterar motion – Inför språkkrav för anställning och
arbete inom välfärdsyrken, till HR för beredning och yttrande.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning senast på kommunstyrelsens sammanträde i september 2021.
Bakgrund

I motion daterad den 10 augusti 2020 inlämnad av Bengt-Åke Arendolf (SD),
Kjell-Åke Andersson (SD), Anette Rangdag (SD) och Dan-Olof Nilsson (SD)
föreslås att Bergs kommun inför språkkrav för anställning och arbete inom
välfärdsyrken. Motionärerna föreslår språktest och språklyft inom omsorg och
utbildning.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 6 oktober 2020.
Kommunfullmäktiges beslut 28 september 2020, § 7.
Motion från Sverigedemokraterna – Inför språkkrav för anställning och arbete
inom välfärdsyrken, Sverigedemokraterna, daterad 10 augusti 2020.
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Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Conny Bromé, HR-chef
Sverigedemokraterna i Berg
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Dnr KS 2020/240

Kungörelsesätt för kommunfullmäktiges sammanträden 2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige beslutar kungöra sina sammanträden under år 2021
genom annonsering i Bergs Annonsblad där uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktige publiceras samt hänvisning till kommunens hemsida
för tillgång till fullständiga handlingar. Kungörelse sker också på
kommunens officiella webbanslagstavla enligt bestämmelser i
kommunallagen. På hemsidan publiceras föredragningslista med handlingar
senast en vecka före sammanträdet.
2. Ledamöter och ersättare får kallelse med handlingar via elektroniskt
utskick. Ersättare som saknar tillgång till läsplatta eller dator tillhandahållen
av kommunen får föredragningslista med uppgift om tid, plats och vilka
ärenden som ska behandlas utskickad per post. Fullständiga handlingar kan
tas del av på kommunens hemsida under ”Kommun och politik: Protokoll,
möten och handlingar.”
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
anslagstavla 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 om de ärenden som ska behandlas.
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige antagen 2020-06-15, § 9, anges
att fullmäktige beslutar särskilt om i vilken ortstidning som annonsering om
sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska
behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna.
Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde
begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på webb-platsen.
Från och med 1 januari 2018 behöver inte fullmäktiges sammanträden
annonseras ut i den lokala tidningen, då kommunallagen inte längre reglerar
detta.
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Bergsbladets utgivningstider stämmer ofta inte med kommunfullmäktiges
beredningar. Publicering av föredragningslista i Bergsbladet föreslås därför tas
bort inför 2021 då denna ändå ofta är osäker och preliminär. Hänvisning till
kommunens hemsida ska alltid finnas i annonsen.
Det är i dagsläget bara ett par ersättare i kommunfullmäktige som inte har
tillgång till läsplatta från kommunen. Pappersutskick till dessa ersättare
begränsas till föredragningslista fr.o.m. år 2021 då utskick av kompletta
handlingar kräver att flera hundra sidor papper skickas ut. Fullständig kallelse
med handlingar läggs ut på kommunens hemsida en vecka före sammanträdet.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2020.

Kopia till
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
Demokratistöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum

48

2020-11-10
Kommunstyrelsen
§ 192

Dnr KS 2020/230

Jämtlands räddningstjänstförbund - Delårsrapport januari-augusti
2020
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport
januari-augusti 2020 från Jämtlands Räddningstjänstförbund och lägga
rapporten till handlingarna efter delgivning.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning vid Jämtlands Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2020.
Bakgrund

Jämtlands Räddningstjänstförbund överlämnar delårsrapport januari-augusti
2020. Delårsrapporten innehåller bland annat måluppfyllnad, ekonomiskt utfall
för perioden januari till augusti samt prognos för utfall under hela året.
2020 har hittills präglats av införande av ny organisation samt pandemin som
begränsat möjligheten till utbildningsinsatser, förebyggande verksamhet och
tillsyn. Den ekonomiska prognosen för året är osäker.
Beslutsunderlag
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Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 5 oktober 2020.
Jämtlands räddningstjänstförbunds revisorer, utlåtande över delårsrapport
2020, daterat 6 oktober 2020.
Revisionsrapport – Granskning av Jämtlands räddningstjänstförbunds
delårsrapport 2020 den 30 september 2020.
Delårsrapport Jämtlands räddningstjänstförbund januari-augusti 2020.
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Kommunfullmäktige
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds och Östersunds
kommun
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Dnr KS 2020/244

Ansökan om LOK-stöd - Bergs RF
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå den sent inkomna ansökan.
Ansvarig

Fredrik Åström
Finansiering

Ingen finansiering krävs
Tidplan/Uppföljning

Ingen uppföljning krävs
Bakgrund

Bergs ryttarförening har, efter sista ansökningsdatum, inkommit med ansökan
om kommunalt aktivitetsstöd.
Ansökan omfattar 112 aktiviteter med totalt 419 deltagartillfällen, vilket
motsvarar ett bidrag på 18 170 kr
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts beslut 13 oktober 2020, § 27.
Tillväxtavdelningens tjänsteutlåtande den 6 oktober 2020.
Ansökan om LOK-stöd, Bergs IF ridsport.
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Bergs Ryttarförening
Fredrik Åström, biträdande tillväxtchef
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§ 194

Dnr KS 2017/318

Nya bidragsnormer
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de föreslagna
förändringarna i bidragsnormerna samt,
2. Ge kommunkoncernen rätt att kvitta förfallna skulder mot beviljat bidrag.
Ansvarig

Fredrik Åström
Finansiering

Finansiering sker ur verksamhet 3003 fritids- och föreningsverksamhet
Tidplan/Uppföljning

2022
Bakgrund

Bidragsnormerna har reviderats för att anpassas inför en digitalisering av
bidragsansökningar och utbetalningar som införs från och med 2021.
Revideringen omfattar uppdateringar till gällande kommunala riktlinjer,
förtydligande av villkor och krav samt ett generellt förtydligande av
bidragsnormerna.
Tilläggsyrkande Bo Karlsson (C)

Bo Karlsson (C) yrkar att kommunkoncernen ges rätt att kvitta förfallna
skulder mot beviljat bidrag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Bo Karlssons (C) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Karlssons förslag.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts beslut den 26 oktober 2020, § 30.
Tillväxtavdelningens tjänsteutlåtande den 30 september 2020.
Bidragsnormer för Bergs kommun, daterat den 8 oktober 2020.
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Kommunfullmäktige
Tillväxtavdelningen
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Dnr KS 2020/128

Redovisning av synpunkter och klagomål inom
utbildningsnämndens verksamhetsområde
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av
klagomål och synpunkter inom utbildningsnämndens område till handlingarna
efter delgivning.
Ansvarig

Anton Lindblad
Finansiering

Finansiering ej nödvändig
Tidplan/Uppföljning

Redovisning till kommunfullmäktige två gånger per år.
Bakgrund

Enligt fastställda rutiner ska utbildningsnämnden två gånger per år redovisa
inkomna synpunkter och klagomål till kommunfullmäktige.
Under perioden 1 november 2019 – 30 april 2020 har två klagomål lämnats in
till utbildningsnämnden, enligt bifogad sammanställning. Inga synpunkter att
redovisa.
Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens beslut 14 oktober 2020, § 70.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 2 oktober 2020.
Redovisning av klagomål och synpunkter, daterat 2 oktober 2020.

Kopia till
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Dnr KS 2020/119

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga rapport om ej verkställda
beslut till handlingarna efter delgivning.
Ansvarig

Elin Ryd
Finansiering

Finansiering ej nödvändigt.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning sker fyra gånger per år.
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 verkställts, hur lång tid som förflutit sedan
beslutsdatumen samt andelen män respektive kvinnor. Rapport har lämnats av
enhetschef på Bergsgården den 30 september 2020 och av avdelningschef LSS
verkställighet den 6 oktober 2020.
Beslutsunderlag

Vård- och socialnämndens beslut 2020-10-21, § 75.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2020.
Rapport ej verkställda beslut SÄBO 30 september 2020.
Rapport ej verkställda beslut LSS 6 oktober 2020.
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Kommunfullmäktige
Mats Danielsson, avdelningschef LSS verkställighet
Nina Söder, enhetschef Bergsgården
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Dnr KS 2016/188

Inriktningsbeslut VA Torkilstöten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut att VA i Torkilstöten säkerställs
genom miljötillsyn.
Ansvarig

Miljö- och byggnämnden
Finansiering

Finansiering sker via avgifter.
Tidplan/Uppföljning

Inventering sker 2021, därefter görs en avstämning om inriktningsbeslutet
fortsätter gälla.
Bakgrund

2016 fick Samhällsbyggnadsavdelningen ett uppdrag att utföra en
Vägvalsutredning för Torkilstöten. 2017 färdigställdes denna.
Vägvalsutredningen från 2017 pekar på att en gemensam lösning är att föredra
för området.
I kommunens VA plan finns Torkilstöten med som ett område som behöver
utredas. Bedömningen i nuläget, gjord av Vatten och Miljöresurs och Miljöoch byggavdelningen, är att gemensamma ”lokala” lösningar kan fungera bra
där man särskiljer vattentäkter från avloppsinfiltrationer.
Underlag till bedömningen är VA utredningen, kartunderlag och en bedömning
att det inte finns några större exploateringsplaner för området inom en
överskådlig tid.
Beslutsunderlag

Signature reference: 98cfbb2d-6523-4e57-8495-8007f45e43cb

Miljö- och byggavdelningens tjänsteutlåtande den 11 september 2020.
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Cilla Gauffin, miljö- och byggchef
Sofia Nisses, VA-chef
Miljö- och byggnämnden
Vatten och Miljöresurs
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§ 198

Dnr KS 2020/15

Postortsbyte för Storhogna kommer inte att genomföras
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överklagar PostNords beslut att postortsbyte för Storhogna
inte genomförs.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04, § 2, att inhämta yttrande från
Institutet för språk och folkminnen angående byte av postortsnamn för
Storhogna och Sångbäcksvallen från Vemdalen till Klövsjö, samt ansöka hos
Postnummerrådet om att ändra postortsnamn för områdena Storhogna och
Sångbäcksvallen från Vemdalen till Klövsjö.
Institutet för språk och folkminnen i Uppsala tillstyrkte önskemålet om ändrat
postortsnamn. PostNord Sverige har dock meddelat att postortsbyte för
Storhogna inte kommer att genomföras. ”En förändring enligt önskemål skulle
innebära att berörda adresser i området flyttas till postnummer 845 97 Klövsjö.
Eftersom utdelning till postnummer 840 92 Vemdalen och 845 97 Klövsjö
utgår från två olika utdelningskontor skulle förändringen innebära en
utdelningsorganisatorisk förändring med en ökad daglig körsträcka.”
Yrkande Kent Karlsson (M)

Kent Karlsson (M) yrkar att PostNords beslut överklagas.
Beslutsgång
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Ordföranden ställer proposition på Kent Karlssons (M) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kent Karlssons förslag.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 30 oktober 2020.
Mejl från PostNord den 28 oktober 2020.
Yttrande Institutet för Språk och folkminnen den 28 februari 2020.
Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2020, § 2.

Kopia till

Ingegerd Backlund, kommunsekreterare
PostNord
Härjedalens kommun
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§ 199
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
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Kommunstyrelsen lägger redovisade meddelanden till handlingarna efter
delgivning.
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Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
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Kommunstyrelsen lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna efter
delgivning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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