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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 39  

Justerandes sign.

Information från förvaltningen 

ÄRENDE 

Förvaltningschefen informerar utskottet om händelser på förvaltningen. 

Annichen Kringstad projektledare, informerar utskottet om det pågående 
projektet Härjedalsmat. 

Med utgångspunkt i Sveriges kommuner och regioners (SKR) handbok "Ny 
väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med 
sociala företag" driver SKR under två år ett utvecklingsnätverk med tolv 
kommuner. Härjedalen är en av dessa kommuner vilket Malin Helen 
Elmerstig, utvecklingsstrateg informerat utskottet om på sammanträdet 2 
februari 2021. På dagens utskott presenteras projektet närmare av Åsa 
Bengtsson och Anders Bro från SKR:s projektstab för utvecklingsnätverket. 

Information om pågående arbete med två fördjupade översiktsplaner, 
Funäsdalen samt Vemdalsskalet ges av samhällsplanerare och planingenjör 
från miljö- och byggavdelningen. 

Förvaltningen arbetar vidare med verkställandet av riktlinjer för 
befolkningsutvecklingsarbetet, ansvariga tjänstemän Helena Åkerlind och 
Linnea Rohlin, informerar om de workshops som hållits inom kommunen för 
att förankra arbetet. 

En rapportering angående pågående överlämning av skötsel av enskilda 
vägar ges av Mathias Wiberg, avdelningschef flygplats och infrastruktur. 

Ekonomichef, Ola Regnander ger utskottet en ekonomisk uppföljning. Vid 
utgången av april månad visar uppföljningen ett underskott på  
1 984 000 kronor från budget för förvaltningen. 
 

_____ 

 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajournerades 10.00–10.10, 12.05–12.45.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 40  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 

Skrivelse från PRO Härjedalens samorganisation, inkom 17 maj  
KS 2021/190  

Delegationsbeslut från samhällsutvecklingsförvaltningen. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 41 Dnr Ks 2021/304 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att ta bort vänstersvängsförbudet 
från Industrivägen in på Hedegatan 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att ta bort 
vänstersvängsförbudet på Industrivägen in på Hedegatan vid Svegs 
återvinningscentral. 

ÄRENDE 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att ta bort 
vänstersvängsförbudet på Industrivägen in på Hedegatan. 

Svegs återvinningscentral (ÅVC) kommer att ändra sina öppettider, därmed 
ökar sannolikt trafiken in på området, vilket kommer att skapa längre 
bilköer. Därför bör Svegs ÅVC fortsätta att styra trafiken enligt befintlig 
riktning av trafiksäkerhetsskäl. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget om att ta bort vänstersvängsförbudet på Industrivägen in 
på Hedegatan vid Svegs återvinningscentral. 

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 42 Dnr Ks 2021/241 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att kommunens skogar 
långsiktigt brukas med miljövänlig teknik och avstår 
från kalhyggebruk och markberedning. 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om miljövänlig skogsföring 
då Mellanskog fått i uppdrag att upprätta en certifieringsanpassad 
skogsbruksplan. 

ÄRENDE 

Ett medborgarförslag om att kommunens skogar långsiktigt ska brukas med 
miljövänlig teknik och avstå från kalhyggebruk och markberedning har 
inkommit till kommunen. 

Mellanskog har under många år förvaltat kommunens skogar och har för 
avsikt att miljöcertifiera kommunens skogar enligt PEFC. PEFC är en 
internationell miljöcertifiering med extra stort ansvar för miljön på ett 
långsiktigt och hållbart sätt. Det svenska PEFC-systemet bygger på att 
skogsägaren har en certifieringsanpassad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen 
är ett planeringsunderlag för skogsfastighetens skötsel. 

Inför varje avverkning används en checklista Ansvarsfullt skogsbruk. 
Kontroll görs om planerat åtgärdsområde har någon form av naturvärdes- 
och/eller kulturmiljöstatus. Detta kan ske utifrån okulär bedömning vid 
fältbesök, information i OP/GIS-karta eller via andra informationskanaler 
som exempelvis lokala inventeringar via SNF, Länsstyrelsernas 
naturvårdsregister etc. Förutom att följa certifieringens kriterier gör vi 
dessutom en naturvårdsbedömning i varje enskilt objekt innan avverkning, 
objektet planeras också i fält där så kallad generell hänsyn till vattendrag, 
myrar, kulturminnen och annat märks ut och digitaliseras. Dessa sänds sedan 
ut till skogsmaskinerna som instruktion. 

I de många år som Mellanskog förvaltat kommunens skogar har det aldrig 
förekommit någon kalhuggning i tätortsnära skogar. Där har det gallrats i 
omgångar, ställts timmerställningar eller fröträd samt i de fall markberedning 
har utförts valt endast en mycket skonsam metod. Allt för att ta hänsyn till 
människorna som gärna rör sig ofta i dessa skogar. 

Mellanskog har fått i uppdrag att ta fram en ny skogsskötselplan med tydliga 
beskrivningar av den speciella skötseln som ska utföras i de olika områdena. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 42, fortsättning Dnr Ks 2021/241 

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget om miljövänlig skogsföring då Mellanskog fått i 
uppdrag att upprätta en certifieringsanpassad skogsbruksplan. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Mark- och exploateringsingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 43 Dnr Ks 2021/254, Ks 2021/270 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur stiftelsen Olof Erikssons fond 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar att ansökningarna hanteras 
tillsammans. 

På grund av den låga utdelningsbara summan avslås Lillhärdals 
Boulesällskaps ansökan och Mosippans riksteaterförening erhåller 2 906 
kronor. Det vill säga allt utdelningsbart medel för 2021. 

ÄRENDE 

Två ansökningar om utdelning av medel från stiftelsen Olof Erikssons fond 
har inkommit.  

Stiftelsen Olof Erikssons fond ger bidrag åt organisationer i före detta 
Lillhärdals kommun, som bedriver ideell och kulturell verksamhet. 

Lillhärdals Boulesällskap ansöker om 1 500 kronor till inköp av bouleklot 
samt renovering av boulebanan. 

Mosippans riksteaterförening ansöker om 10 000 kronor för sina 
arrangemang som innefattar teaterföreställningar, teaterskola och guidning. 

Utdelningsbara medel för 2021 är 2 906 kronor. 

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) yrkar att ansökningarna hanteras tillsammans och på 
grund av den låga utdelningsbara summan avslås Lillhärdals Boulesällskaps 
ansökan och Mosippans riksteaterförening erhåller 2 906 kronor. Det vill 
säga allt utdelningsbart medel för 2021. 
 
Ordföranden, Lars-Olof Mattsson (M) yrkar bifall till Ericssons förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar Ericssons yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Lillhärdals Boulesällskap 
Mosippans riksteaterförening 
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 44 Dnr Ks 2020/52 

Justerandes sign.

Bolagisering av Härjedalen Sveg Airport 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att utforma och 
konkretisera ett beslutsunderlag gällande fördelar och nackdelar att 
bolagisera Härjedalen Sveg Airport 

ÄRENDE 

Härjedalen Sveg Airport är idag helt organiserad inom den ordinarie 
kommunala verksamheten under samhällsutvecklingsförvaltningen. Utifrån 
den utredning bolaget Pontarius gjort, finns både fördelar och nackdelar med 
en bolagisering. Förvaltningen behöver fördjupa sig i utredningen, men även 
konkretisera och analysera mer kring en eventuell bolagisering av 
Härjedalen Sveg Airportför att skapa ett bra beslutsunderlag. 

Ekonomi 
Resurser i form av tidsåtgång för avdelningschef och förvaltningschef. 
Eventuella direkta kostnader som inte inryms i ordinarie budget måste godkänns 
av förvaltningschef utifrån delegationsordningen. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
ger förvaltningen i uppdrag att utforma och konkretisera ett beslutsunderlag 
gällande fördelar och nackdelar att bolagisera Härjedalen Sveg Airport. 

YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) och Bengt-Arne Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschef infrastruktur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 45 Dnr Ks 2020/837 

Justerandes sign.

Kommunal trafikstrategi 2021-2030 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet gör två tillägg i den kommunala trafikstrategin 
för 2021-2030:  
1. Att Härjedalen Sveg Airport arbetar för utveckling av elflyg. 
2. Att kommunen verkar för en samordning av skoterinfrastrukturen. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar Trafikstrategi för Härjedalens kommun 2021-
2030. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun genomfört en process för framtagande av en 
Trafikstrategi som ska medverka till att Härjedalen utvecklas mot ett 
attraktivt och hållbart samhälle. Syftet med strategin är att uttrycka 
kommunens långsiktiga viljeinriktning för trafik- och infrastruktur och att 
prioritera önskvärda åtgärder. Strategin är tänkt att ge vägledning och stöd 
både vid större avvägningsfrågor och mer vardagsnära trafikärenden.  
Målgrupp för strategin är kommunens egna tjänstemän och förtroendevalda, 
invånare, näringsliv samt offentliga aktörer på olika nivåer.  
 
Målsättning för trafikstrategin  
Trafikstrategin gäller för hela kommunens geografiska yta, och berör frågor 
som både ligger hos den kommunala förvaltningen och hos andra aktörer. 
Tre övergripande långsiktiga mål har tagits fram:  
1. Det ska vara enkelt och tryggt att resa hållbart i Härjedalen  
2. Tillgängligheten ska vara god mellan kommunens tätorter, omgivande 
byar och landsbygd  
3. Härjedalens kommun ska ha goda förbindelser med omvärlden  
 
Prioriterade fokusområden under period 
De övergripande målen gäller för en lång tidshorisont. I närtid lyfts följande 
åtgärder/områden fram som särskilt prioriterade. Dessa prioriteringar tar sitt 
avstamp i flera olika styrdokument. 
 
I en vidsträckt kommun som vår är en bra infrastruktur nödvändig.  
- Kommunen ska arbeta för att Trafikverket förbättrar sitt vägnät i  
  kommunen samt att den regionala infrastrukturen i form av buss, tåg- och  
  flygförbindelser utvecklas. 
- Kommunen ska arbeta för att utveckla Härjedalen Sveg Airport. Exempel  
  på insatser är; arbeta för en ökad medvetenhet och samarbete inom samt  
  utanför kommunen. Syftet är att öka antalet resande, utöka stolkapaciteten. 
- Kommunen ska fortsätta verka för att Region J/H utvecklar den 
  kompletterande kollektivtrafiken, närtrafiken, där resenärer kan ringa och 
  beställa sin resa 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 45, fortsättning Dnr Ks 2020/837 

Justerandes sign.

- Inlandsbanan ska ”utvecklas”, det vill säga att vi ska arbeta för att få till   
  fler avgångar och reguljär trafik på Inlandsbanan 
- Infrastruktur för en fossil oberoende fordonsflotta  
- Satsningar på förbättrade gång- och cykelmöjligheter  
- Trafiksäkerhetsprogram, fokus på oskyddade trafikanter 

Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
Trafikstrategi för Härjedalens kommun 2021-2030. 

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med två tillägg: 
Att Härjedalen Sveg Airport arbetar för utveckling av elflyg. 
Att kommunen verkar för en samordning av skoterinfrastrukturen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar Ericssons yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 46 Dnr Ks 2021/310 

Justerandes sign.

Hastighetsbegränsning på väg 315 vid Risvallen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens förslag som 
kommunens yttrande gällande hastighetsbegränsning på väg 315 vid 
Risvallen. 

ÄRENDE 

Ärendet avser yttrande till Länsstyrelsen, Jämtlands län angående 
hastighetssänkning på väg 315 vid Risvallen på grund av betande får.  

Nuvarande hastighetsbegränsning är 90 km/h. Enligt inkommet önskemål 
bör hastigheten sänkas till 70 km/h under sommarmånaderna då fäbodbete 
bedrivs på båda sidorna av vägen. Aktuell sträcka är cirka 700 meter. I 
nuläget finns skyltar som varnar för får uppsatta på platsen, skyltarna finns 
uppsatta under månaderna juni till augusti. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen tillstyrker förslaget om att sträckan om 
700 meter mellan två redan hastighetssänkta områden sänks till 70 km/h 
under perioden juni-augusti. 

Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag som kommunens yttrande 
gällande hastighetsbegränsning på väg 315 vid Risvallen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen, Jämtlands län 
Trafiksamordnare 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 13.55 – 14.00.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 47 Dnr Ks 2021/358 

Justerandes sign.

Differentierat pris på kommunal tomtmark 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar om flexibel och differentierad prissättning för 
de tomter som är planlagda och ämnade för permanentbebyggelse av villor. 
Prissättningen varierar från 24 kronor/kvm och uppåt. 

ÄRENDE 

För att kommunen ska ha möjlighet att aktivt jobba med en differentierad 
prissättning för försäljning av tomtmark utifrån tillgång och efterfrågan inom 
de geografiska olikheterna i kommunen, önskas en flexibilitet. Flexibiliteten 
medför att förvaltningen ges större möjligheter att stimulera tomtköp i vissa 
områden via prissättning, och öka prissättningen i andra områden. 
 
För övrig ledig detaljplanelagd mark gäller att en ”Allmän anbudsförfrågan 
ska ske”. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
om flexibel och differentierad prissättning för de tomter som är planlagda 
och ämnade för permanentbebyggelse av villor. Prissättningen varierar från  
24 kronor/kvm och uppåt. 

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Mark- och exploateringsingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 48 Dnr Ks 2021/190 

Justerandes sign.

Byvaktmästeri, arbetsmarknadsavdelningen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Härjedalens kommuns 
arbetsmarknadsavdelning upphör att tillhandahålla byvaktmästeritjänster. 

ÄRENDE 

Arbetsmarknadsavdelningen utför i dagsläget byvaktmästeritjänster, 
generellt kallade fixartjänster, åt medborgare med biståndsbeslut.   
 
Byvaktmästeritjänsterna infördes före RUT-avdragen och gjorde då 
hushållsnära tjänster prisvärda för användaren. Med dagens RUT-avdrag blir 
skillnaden i pris vid köp av tjänsterna från det privata näringslivet liten. 
Tjänsterna har under lång tid varit hårt kritiserade av det lokala näringslivet 
och föreningen Företagarna, som aviserat att de är beredda att rättsligt pröva 
huruvida tillhandahållandet av tjänsten bryter mot kommunallagen då den 
konkurrerar på den öppna marknaden.  
 
Byvaktmästeritjänsterna är också enligt de ordinarie anställda på 
arbetsmarknadsavdelningen svåra att utföra, då de innebär långa resor, ofta 
är till sin natur är oberäkneliga (snöskottning) och tillgången på den 
arbetskraft som ska leverera tjänsterna varierar stort.  
 
Avvecklingen av byvaktmästeriet kommer att ske med en kartläggning av 
vilka alternativa aktörer som kan utföra liknande tjänster, resultatet av vilket 
kommer distribueras till de som i dagsläget nyttjar tjänsterna. 

Ekonomi 
Förslaget kommer inte ha någon avsevärd effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Härjedalens kommuns arbetsmarknadsavdelning upphör att tillhandahålla 
byvaktmästeritjänster. 

FRÅGOR 

Bengt-Arne Persson (L) ställer sex frågor som förvaltningschef svarar på. 
 

1. Hur har förslaget kommunicerats med dagens 205 kunder? 
 

Svar: Har inte kommunicerats med direkt till kunderna än. Däremot i andra 
forum som till exempel Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta (HRPF). 

14



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 48, fortsättning Dnr Ks 2021/190 

Justerandes sign.

 
2. Ett gynnande biståndsbeslut går inte att upphäva hur som helst? Det 

är fattat med stöd av lagstiftning. Biståndsbeslutade insatser 
konkurrerar aldrig på den öppna marknaden. 

Svar: Biståndsbeslut är en förutsättning för ha rätt till tjänsten, tjänsten är 
inte en del av beslutet. Förvaltningen kommer arbeta för att ta fram 
alternativa utövare till dagens kunder. 
 

3. Vad händer med de personer som idag arbetar med verkställighet av 
vaktmästeritjänster? 

 
Svar: Vi kartlägger möjligheten till ett kommunvaktmästeri för de yttre och 
inre delarna av kommunens fastigheter. 
 

4. Vad händer om RUT-bidraget förändras alternativt tas bort? 
 
Svar: Det är något man får titta på då i så fall. 
 

5. Var finns risk- och konsekvensanalysen av förslaget? 
 
Svar: Ingen risk- och konsekvensanalys är gjord då förslaget är 
tjänstemannavilja från avdelningen då det är betungande och dyrt för 
kommunen. 
 

6. Vi politiker har inte tagit del av någon kritik från det lokala 
näringslivet angående byvaktmästeritjänster. Ingen kritik finns heller 
diarieförd, men förvaltningen uppger att kritik inkommit? 

 
Svar: Förvaltningen har tagit mot kritik om tillhandahållandet av 
byvaktmästeritjänster på träffar med näringslivet samt genom telefonsamtal. 
 
YRKANDE 
 
Bengt-Arne Persson (L) yrkar att ärendet utgår från dagens sammanträde, då 
risk- och konsekvensanalys saknas. 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.      

 
BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag mot Perssons yrkande och finner 
att förvaltningens förslag bifalls. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för förvaltningens förslag. 
Nej-röst för Perssons yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 48, fortsättning Dnr Ks 2021/190 

Justerandes sign.

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Per-Erik Johansson (S), Lars-Olof Mattsson (M). 
Nej-röst: Bengt-Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD). 
 
Ordföranden finner att med tre ja-röster mot två nej-röster har förvaltningens 
förslag bifallits. 
 
RESERVATION 
 
Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Enhetschefer, arbetsmarknadsavdelningen 
Chef, socialförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 49 Dnr Ks 2021/364 

Justerandes sign.

Begäran om tilläggsanslag för investering, 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen anslår investeringsanslag på 900 000 kronor för 2021 för 
inköp av begagnad snöslunga till flygplatsen för att säkerställa redundans 
inför snösäsongen 2021. 

ÄRENDE 

För att uppfylla kravet angående redundans för snöröjningsutrustning på 
Härjedalen Sveg Airport behöver verksamheten införskaffa en begagnad 
snöslunga avsedd för ändamålet. Nuvarande utrustning för redundans är ur 
bruk och vidare investering i den utrustningen är inte ekonomiskt försvarbar. 
Den primära snöslungan är daterad och marknaden för reservdelar är mycket 
begränsade därav krävs investering i en nyare, begagnad primär snöslunga.  

Ekonomi 
Utrustningen krävs för att uppfylla kraven för att hålla flygplatsen öppen 
under vinterperioden som sträcker sig mellan första oktober och sista april. 
Beräknad kostnad för utrusningen är 900 000 kronor. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anslår 
investeringsanslag på 900 000 kronor för 2021 för inköp av begagnad 
snöslunga till flygplatsen för att säkerställa redundans inför snösäsongen 
2021.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Flygplatschef 
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 50 Dnr Ks 2020/678 

Justerandes sign.

Bostadsutvecklingsprojekt Funäsdalen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige säljer del av Funäsdalen 8:112 till Trångsvikens Bygg 
AB för uppförande av nytt bostadsområde. 

ÄRENDE 

Vid dåvarande tillväxtutskottets sammanträde 11 augusti 2020 fick 
förvaltningen i uppdrag att försälja del av 8:112 Funäsdalen med intentionen 
möjligt permanent boende.  

Förvaltningen gjorde en allmän förfrågan före julhelgerna och sex 
intressenter anmälde sitt intresse. En arbetsgrupp bildades bestående av 
politiker och tjänstemän. På tjänstemannasidan har kommunchef och 
förvaltningschef deltagit. Efter en första fördjupad bedömning, beslutade 
arbetsgruppen att jobba vidare med två av intressenterna. Processen är nu 
avslutad där arbetsgruppen beslutat att föreslå Trångsvikens Bygg AB att få 
utveckla området. 

Presentation 
Två representanter från Trångsvikens Bygg AB presenterar företagets förslag 
för utskottet. 
 
Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas positivt då marken säljs samt att konceptet 
till stor del, stimulerar till att skriva sig på adressen för permanentboende. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att kommunfullmäktige säljer del av 
Funäsdalen 8:112 till Trångsvikens Bygg AB för uppförande av nytt 
bostadsområde. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Mark- och exploateringsingenjör 
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 51 Dnr Ks 2021/197 

Justerandes sign.

Bidrag, Lopme Naestie 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar bidrag till Lopme Naestie med 50 000 kronor, 
varav 30 000 kronor från samhällsutvecklingsförvaltningen och 20 000 
kronor från kommunledningsförvaltningen. 
 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska följas. 
Om arrangemanget inte kan genomföras betalas inget bidrag ut. 
Efter genomförande ska en ekonomisk redovisning inlämnas till kommunen, 
där även övriga delar av evenemanget redovisas. 

ÄRENDE 

Den ideella föreningen Lopme Naestie ansöker om totalt 100 000 kronor till 
de samiska kulturdagarna under vecka 31. 
 
Dagarna ordnas i samarbete med bland annat Fjällmuseet i Funäsdalen och 
Destination Funäsdalen. Ambitionen är att synliggöra samiskt näringsliv och 
samisk kultur i syfte att skapa unika mervärden till samhället och det lokala 
näringslivet i Funäsdalen, Härjedalen och Sapmi. Årets tema är maanah jih 
noereh (barn och unga). 
 
Evenemanget uppfyller väl ”Riktlinjer för evenemangsstöd och 
uppvaktningar” och den ”Minoritetshandlingsplan” som kommunen har 
antagit. 
 
Kommunen har möjlighet att bidra med 50 000 kronor, i detta fall kan 
30 000 kronor ges från konto för egna arrangemang samt kulturbidrag som 
bereds i samhällsutvecklingsförvaltningen. Övrig del som berör samiskt 
samordningsområde bereds i kommunledningsförvaltningen. 

Ekonomi 
Från samhällsutvecklingsförvaltningen: 
10 000 kronor ur konto 489 01 – egna arrangemang 
20 000 kronor ur konto 489 05 – kulturbidrag. 
 
Från kommunledningsförvaltningen: 
Vaajman gïele föreslår att 20 000 kronor finansieras från samiska medel. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
bidrag till Lopme Naestie med 50 000 kronor, varav 30 000 kronor från 
samhällsutvecklingsförvaltningen och 20 000 kronor från 
kommunledningsförvaltningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 
2021-05-18 

Suu § 51, fortsättning Dnr Ks 2021/197 

Justerandes sign.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska följas. 
Om arrangemanget inte kan genomföras betalas inget bidrag ut. 
Efter genomförande ska en ekonomisk redovisning inlämnas till kommunen, 
där även övriga delar av evenemanget redovisas. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef, fritid och kultur  
Samisk samordnare 
Näringslivsutvecklare
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