
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

 

Plats och tid Eriksgården, Funäsdalen, 10.00-17.15 
Ajournering 11.30-11.35, 12.00-14.00, 15.20-15.35 
Beslutande Ledamöter 

Lars-Olof Mattsson (M), ordförande 
Mats Ericsson (C) 
Bengt-Arne Persson (L) 
Ted Länsberg (SD) 
 

 
 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Pontus Nissblad (M) 

 Ej tjänstgörande ersättare 
 

Karin Holmin (VH) §§ 103-105 

 
Övriga närvarande Jonas Kojan, förvaltningschef 

Sarah Tjärnås, sekreterare 
Mathias Wiberg, avdelningschef flygplats och infrastruktur § 103 
Malin Helen Elmerstig, utvecklingsstrateg § 103 
Robin Loo, avfallsstrateg, Vatten- och miljöresurs § 103 
Annichen Kringstad, projektledare § 103 
Ola Regnander, ekonomichef §§ 103, 107 
Ola Larsson, Old Ox kammarmusik § 105 
Per Nyström, Old Ox kammarmusik § 105 
Anna Klockervold, Mellanskog § 106 
Isak Högare, Mellanskog § 106 
Hans Svensson, upphandlingssamordnare § 103 
Isabella Sternemar, regionens upphandlingskontor § 103 
 

  
Underskrifter 
 

Paragrafer 103-120 

Ordförande 
 

Lars-Olof Mattsson (M)  

Sekreterare 
 

Sarah Tjärnås  

Justerare 
 

Bengt-Arne Persson (L)   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Justerandes sign. 

Ärendelista 

§ 103 Information från förvaltningen
§ 104 Meddelanden
§ 105 the Funäs Festival, kammarmusik 2021/854 
§ 106 Framtagande av ny skogsbruksplan 2021-2031 2021/299 
§ 107 Budget 2022, samhällsutvecklingsförvaltningen 2021/279 
§ 108 Verksamhetsplan 2022,

samhällsutvecklingsförvaltningen 
2021/851 

§ 109 Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 2021/855
§ 110 Planändring, del av Hede industriområde och del av

Ljusnedal industriområde 
2021/856 

2021/707 § 111 Granskning av näringslivsarbetet
§ 112 Skoterdispens, Skalspassets Samfällighetsförening,

GA:45 
2021/870 

§ 113 Kommunal trafikstrategi 2021-2030 2020/837 
§ 114 Flytt av Hede bibliotek 2021/897 
§ 115 Taxisituationen i Härjedalen
§ 116 Medfinansiering, föreningen Storöns folkpark 2021/913 
§ 117 Medborgarförslag om gratis mensskydd på

kommunens alla kommunala toaletter 
2021/336 

§ 118 Medborgarförslag om att det ska finnas en
arbetarbuss mellan Hede och Funäsdalen 

2021/751 

§ 119 Medborgarförslag om att kommunen ska bidra med
en bassäng till Funäsdalen alternativt renovering av 
den befintliga i Hotell Funäsdalen 

2021/673 

§ 120 Motion om att göra kommunens lekparker
tillgängliga för alla 

2021/723 

2



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 103  

 

Justerandes sign. 

Information från förvaltningen 

ÄRENDE 

Förvaltningschefen informerar utskottet om händelser på 
förvaltningen. 
 
Avdelningschefen för flygplats och infrastruktur, Mathias Wiberg, redogör 
för det pågående arbetet med överlämning av skötsel av enskilda vägar. 
 
Malin Helen Elmerstig, utvecklingsstrateg, informerar om fortsatt 
ärendegång gällande att kommunens byvaktmästeritjänster upphör 1 januari 
2022. 
 
Ola Regnander, ekonomichef ger utskottet en budgetuppföljning efter 
utgången av oktober. Periodens avvikelse från budget är -1 300 000 kronor. 
 
Annichen Kringstad projektledare, informerar utskottet om det pågående 
projektet Härjedalsmat. 
 
Avfallsstrateg, Robin Loo, från Vatten- och miljöresurs informerar utskottet 
om matavfallsinsamling i kommunala verksamheter. 
 
Hans Svensson, upphandlingssamordnare tillsammans med Isabella 
Sternemar, regionens upphandlingskontor, informerar om 
upphandlingssamverkan i Jämtlands län samt kommande upphandlingar.  
_____ 

AJOURNERING  

Sammanträdet ajournerades 11.30-11.35. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 104  

 

Justerandes sign. 

Meddelanden 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 
 
Öppet brev till Trafikverket, KS 2021/914 
Delegationsbeslut från samhällsutvecklingsförvaltningen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 105 Dnr Ks 2021/854 

 

Justerandes sign. 

the Funäs Festival, kammarmusik 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet beviljar 30 000 kronor från kultur och fritid,  
30 000 kronor från samhällsutvecklingsavdelningen. 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar 40 000 kronor från kommunstyrelsens 
oförutsedda. 

Medfinansieringen villkoras med att övriga finansiärer bidrar med sin del 
och att kulturskolan erbjuds ungdomskurser och festivalkonsert för de unga 
samt att ett samiskt samråd genomförs om en del av programinnehållet, 
enligt arrangörens förslag. 

ÄRENDE 

Den ideella Nordiska kammarmusikföreningen/Old Ox Kammarmusik 
planerar att genomföra den första The Funäs Festival den 18-20 augusti 2022 
och ansöker om medfinansiering på 100 000 kr. Det blir en årligen 
återkommande internationell kammarmusikfestival i unik natur och kultur 
med världsartister. Här kan både härjedalingar, natur- och kultur-entusiaster, 
föreningsliv, näringsliv, skola, besöksnäring och kammar-musikälskare delta 
och upplägget bygger på ett lokalt engagemang med många partners där 
föreningsliv, näringsliv, samhälle och politik samverkar. 
 
Tanken är att bygga en mötesplats för kulturutbyte och stärka lokala och 
regionala samarbeten med tex föreningar, kyrkor, Sapmi och skolor.  
Festivalen kan bidra till att skapa nya marknader för Funäsfjällen som 
besöksområde genom att bygga en tillresande festivalpublik som är vanligt i 
Europa. Med festivalen erbjuds kommuninvånarna ett större kulturutbud 
vilket stärker Härjedalens kommun som bostadskommun. 

Att öka kulturutbudet för både medborgare och tillresande är viktigt. Bristen 
på kultur är idag en utflyttaranledning i Härjedalen. Att få en unik 
kammarmusikfestival i Härjedalen gynnar det lokala näringslivet med fler 
tillresande, kulturintresserade medborgare får njuta av världsartister i 
Härjedalen, den samiska befolkningen kan känna stolthet då samiska 
kompositörer lyfts fram i en konsert och barnen i kulturskolan får möjlighet 
att delta i en festivalkonsert tillsammans med Old Ox. 

Ekonomi 
Kommunens medfinansiering på 100 000 kronor fördelas enligt följande: 
- 30 000 kronor, kultur och fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 105, fortsättning Dnr Ks 2021/854 

 

Justerandes sign. 

- 30 000 kronor, utvecklingsavdelningen 
- 40 000 kronor, kommunstyrelsens oförutsedda 
 
Total budget är 800 000 kronor. Övrig finansiering kommer från region, 
stiftelse, lokalt näringsliv, kulturrådet och biljettintäkter. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
beviljar 30 000 kronor från kultur och fritid, 30 000 kronor från 
samhällsutvecklingsavdelningen. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår: 
Kommunstyrelsen beviljar återstående 40 000 kronor från kommunstyrelsens 
oförutsedda.  
 
Medfinansieringen villkoras med att övriga finansiärer bidrar med sin del 
och att kulturskolan erbjuds ungdomskurser och festivalkonsert för de unga 
samt att ett samiskt samråd genomförs om en del av programinnehållet, 
enligt arrangörens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Avdelningschef för kultur och fritid 
Chef, elevhälsan och kulturskolan 
Samisk samordnare 

AJOURNERING  

Sammanträdet ajournerades 12.05-14.00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 106 Dnr Ks 2021/299 

 

Justerandes sign. 

Framtagande av ny skogsbruksplan 2021-2031 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet antar skogsbruksplan 2021-2031 för 
Härjedalens kommun. 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingsutskottet gav, § 34/2021, förvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny skogsbruksplan för Härjedalens kommun. Uppdraget har 
genomförts av Mellanskog som är kommunens upphandlade skogsförvaltare. 
Framtagen plan sträcker till och med 2031. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
antar skogsbruksplan 2021-2031 för Härjedalens kommun. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Handläggare, mark- och exploatering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 107 Dnr Ks 2021/279 

 

Justerandes sign. 

Budget 2022, samhällsutvecklingsförvaltningen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens budget för 2022. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommuns förvaltningar har i uppdrag att inför nytt 
verksamhetsår utforma en budget för kommande verksamhetsår utifrån, av 
kommunfullmäktige, tilldelad budgetram på 106 842 000 kronor. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens budget. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
samhällsutvecklingsförvaltningens budget för 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 108 Dnr Ks 2021/851 

 

Justerandes sign. 

Verksamhetsplan 2022, 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsplan 
för 2022. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommuns förvaltningar har i uppdrag att inför nytt 
verksamhetsår utforma en årlig verksamhetsplan för respektive förvaltning. 
Verksamhetsplanen ska vara kopplad till, av kommunfullmäktige beslutad, 
vision och strategi för kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen är 
förvaltningens styrdokument för att på avdelning- och enhetsnivå utarbeta 
handlingsplaner. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonmi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsplan för 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 

9



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 109 Dnr Ks 2021/855 

 

Justerandes sign. 

Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar delegationsordningen för beställning av mindre 
planändringar från kommunstyrelsen till samhällsutvecklingsutskottet. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen beslutar och beställer planer och planändringar från miljö- 
och byggnämndens planenhet. I vissa fall avser beställningar mindre 
planändringar som bereds av tjänstemän på mark- och exploateringsenheten 
för beslut i samhällsutvecklingsutskottet för vidare beslut i kommunstyrelsen 
som i sin tur gör beställningen. 
 
För att minska den administrativa hanteringen och ledtider önskar 
förvaltningen och samhällsutvecklingsutskottet att det möjliggörs smidigare 
och snabbare hanteringar av mindre komplicerade planändringar. 
Mark- och exploateringsenheten tillsammans med planenheten på miljö- och  
byggförvaltningen gör bedömning vad som är en mindre komplicerad 
planändring innan förslag till beslut hanteras politiskt. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ändrar 
delegationsordningen för beställning av mindre planändringar från 
kommunstyrelsen till samhällsutvecklingsutskottet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Näringslivsutvecklare 
Handläggare, mark- och exploatering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 110 Dnr Ks 2021/856 

 

Justerandes sign. 

Planändring, del av Hede industriområde och del av 
Ljusnedal industriområde 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beställer planändring från parkmark till industrimark på 
del av Hede kyrkby 57:8 och 35:37, del av Hede prästbord 1:7 och 1:55, del 
av Funäsdalen 12:81. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun har generellt väldigt ont om planlagd industrimark. 
Vid kartläggning av kommunens industrimark, har det uppdagats att delar av 
tillgänglig mark på industriområdet i Hede respektive Ljusnedal, är planlagd 
som parkmark. Dessa markområden önskar förvaltningen planlägga som 
industrimark som i sin tur genererar bättre förutsättningar för förvaltningen 
att erbjuda företagare och etableringar mark för utveckling. 

Ekonomi 
På kort sikt påverkar beställningen kommunens ekonomi då planändringar är 
taxefinansierad. 
  
På lång sikt påverkas kommunens ekonomi positivt då det skapas mer säljbar 
industrimark. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beställer 
planändring från parkmark till industrimark på del av Hede kyrkby 57:8 och 
35:37, del av Hede prästbord 1:7 och 1:55, del av Funäsdalen 12:81.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Näringslivsutvecklare 
Handläggare, mark- och exploatering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 111 Dnr Ks 2021/707 

 

Justerandes sign. 

Granskning av näringslivsarbetet 

BESLUT 

Ordföranden får i uppgift att godkänna förvaltningens yttrande som 
samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen att anta som svar 
på kommunrevisionens granskning av näringslivsarbetet. 

ÄRENDE 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av  
Näringslivsarbetet. 
  
Fullmäktige och revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter 
på de slutsatser och rekommendationer som lyfts fram i rapporten. Svar 
önskas senast den 16 december 2021. Av svaret bör det framgå vilka 
åtgärder som planeras att vidtas och när de beräknas vara genomförda.  
Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) yrkar att ordföranden får i uppgift att godkänna 
förvaltningens yttrande som samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen att anta som yttrande på kommunrevisionens granskning 
av näringslivsarbetet.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar Ericssons yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsutskottet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 112 Dnr Ks 2021/870 

 

Justerandes sign. 

Skoterdispens, Skalspassets Samfällighetsförening, 
GA:45 

BESLUT 

Dispens medges från snöskoterförbud inom detaljplanelagt område 
Skalspassets Samfällighetsförening och ut till allmän skoterled enligt 
ansökan. 

Dispensen gäller för föreningens medlemmar samt deras gäster. 
Snöskoterkörning är tillåten i området enligt för dispensen framtagen karta. 

Körning är också tillåten på egen tomt/fastighet i området ut till befintliga 
lederna markerat på kartan till allmän skoterleden. 

Högsta tillåtna hastighet på väg är 10 km/h inom området och på 
anslutningsled från området max 30 km/h.  

Snöskoterkörning inom samfälligheten endast tillåten mellan klockan  
07.00–22.00 

Beslutet gäller tills vidare. 

Sökande bekostar och ansvarar för skyltning på sträckan. På skylt förklaras 
att leden endast får användas av föreningens medlemmar samt deras gäster. 

Eventuella framtida klagomål angående leden kan innebära att beslutet när 
som helst kan omprövas. 

ÄRENDE 

Skalspassets samfällighet ansöker om dispens att köra snöskoter inom 
detaljplanelagt område, enligt kommunens föreskrift. 

Beslut om dispens skall finnas för skoterleder inom detaljplanerat område. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
beslutar att dispens medges från snöskoterförbud inom detaljplanelagt 
område Skalspassets Samfällighetsförening och ut till allmän skoterled enligt 
ansökan. 
 
Dispensen gäller för föreningens medlemmar samt deras gäster. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 112, fortsättning Dnr Ks 2021/870 

 

Justerandes sign. 

Snöskoterkörning är tillåten i området enligt för dispensen framtagen karta. 
 
Körning är också tillåten på egen tomt/fastighet i området ut till befintliga 
lederna markerat på kartan till allmän skoterleden. 
  
Högsta tillåtna hastighet på väg är 10 km/h inom området och på 
anslutningsled från området max 30 km/h.  
 
Snöskoterkörning inom samfälligheten endast tillåten mellan klockan  
07.00–22.00 
 
Beslutet gäller tills vidare. 
 
Sökande bekostar och ansvarar för skyltning på sträckan. På skylt förklaras 
att leden endast får användas av föreningens medlemmar samt deras gäster. 
 
Eventuella framtida klagomål angående leden kan innebära att beslutet när 
som helst kan omprövas. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare 
Skalspassets Samfällighet, ordförande 

 

AJOURNERING  

Sammanträdet ajournerades 15.20-15.35. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 113 Dnr Ks 2020/837 

 

Justerandes sign. 

Kommunal trafikstrategi 2021-2030 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar Trafikstrategi för Härjedalens kommun 2021-
2030. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på augustisammanträdet,  
KS § 154/2021. Trafikstrategin som nu presenteras är omarbetad i enlighet 
med beslutet. 
 
Härjedalens kommun har 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 113, fortsättning Dnr Ks 2020/837 

 

Justerandes sign. 

- Kommunen ska fortsätta verka för att Region J/H utvecklar den 
kompletterande kollektivtrafiken, närtrafiken, där resenärer kan ringa och 
beställa sin resa 
- 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 

Härjedalens kommun har saknat en Trafikstrategi. Syftet med strategin är att 
uttrycka kommunens långsiktiga viljeinriktning för trafik- och infrastruktur 
för att långsiktigt kunna prioritera önskvärda åtgärder. Strategin är tänkt att 
ge vägledning och stöd både vid större avvägningsfrågor och mer 
vardagsnära trafik- och infrastrukturärenden. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

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

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 114 Dnr Ks 2021/897 

 

Justerandes sign. 

Flytt av Hede bibliotek 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen omfördelar 816 000 kronor från investeringsanslag för 
kommunala lokaler till flytt av Hede bibliotek. 

ÄRENDE 

I Kommunfullmäktige 29 mars 2021, KF § 24, beslutades att anslå  
60 000 000 kronor till renovering av Sonfjällsskolan i Hede samt att 
folkbiblioteket skulle flytts ut ur skolbyggnaden.  
 
Olika lokaler har tittats på och den bäst lämpade lokalen är där 
Handelsbanken tidigare haft kontor. Lokalen ägs av Härjegårdar.  
Flytten kommer att innebära kostnader bland annat i form av ny inredning, 
en satsning på Meröppet och ett barnrum. 

Inredningen som finns på befintligt bibliotek i Hede är föråldrar och utsliten. 
Investering i nytt behöver göras för att följa med den utveckling som finns i 
dagens bibliotek, samt för att ha hela och rena möbler.  

För att på ett bättre sätt kunna möte en våra prioriterade målgrupper, barn- 
och unga, behövs en investering i ett barnrum göras. Barnrummet kommer 
då fungera som en förlängning på de läsrum för barn som finns på 
huvudbiblioteket i Sveg.  

Meröppet innebär en effektivare organisation där tillgängligheten till 
biblioteket ökar för besökare och personalen istället har möjlighet att 
fördjupa sig i andra delar uppdraget enligt biblioteksplanen. 

Ekonomi 
Flytthjälp ca 16 000 kronor 
Inredning 350 000 kronor 
Barnrum 250 000 kronor  
Meröppet 200 000 kronor  
 
Utökad licenskostnad med ca 10 000 kronor per år.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen omfördelar 
816 000 kronor från investeringsanslag för kommunala lokaler till flytt av 
Hede bibliotek. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 114, fortsättning Dnr Ks 2021/897 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef fritid och kultur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 115  

 

Justerandes sign. 

Taxisituationen i Härjedalen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med 
taxinäringen och andra intressenter. 

ÄRENDE 

Ordföranden öppnar för en diskussion i utskottet kring taxisituationen i 
Härjedalen.  

För närvarande fungerar den upphandlade taxitrafiken, medan det inte finns 
någon aktör för den privata marknaden. 

Utskottet diskuterar frågan och är eniga om att ett behov av taxi för den 
privata marknaden finns. 

YRKANDE 

Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med 
taxinäringen och andra intressenter. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsutskottet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 116 Dnr Ks 2021/913 

 

Justerandes sign. 

Medfinansiering, föreningen Storöns folkpark 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen medfinansierar föreningen Storöns folkpark projekt med 
30 procent av 188 500 kronor, förutsatt att projektet blir av. 

ÄRENDE 

Föreningen Storöns folkpark söker medfinansiering till upprustning av 
samlingslokalerna på Storöns folkpark.  
 
Föreningen ska investera i åtgärder som isolering av tak till servering och 
kök, bygga ett godkänt kök och personaltoalett för att kunna arrendera ut 
samt omdragning av vatten och avlopp. Syftet är rusta upp och höja 
standarden och tillgängligheten i parkens samlingslokaler för att kunna 
bedriva verksamhet året runt. 
 
Sveg saknar idag lokaler av större mått för uthyrning till större sällskap som 
bröllop, dop, födelsedagsfester och dans för gamla som unga. Folkets park 
har funnits sedan 1947 och är en samlingsplats med stora utrymmen både in- 
och utvändigt som kan användas till nämnda evenemang förutsatt att 
standarden höjs.   
 
Projektets totala kostnad är 188 500 kronor och föreningen har sökt 
finansiering från Boverket som kräver 30 procent kommunal 
medfinansiering, vilket motsvarar 56 500 kronor.  

Projektet bedöms bidra positivt till samhällsutvecklingen i Sveg genom att 
öka möjligheterna till arrangemang året runt på Storön och stärka folkparken 
som samlingsplats för medborgarna. 

Ekonomi 
56 500 kronor ur 2021 års anslag från 00903 Medfinansiering projekt  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
medfinansierar föreningen Storöns folkpark projekt med 30 procent av 
188 500 kronor, förutsatt att projektet blir av.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 116, fortsättning Dnr Ks 2021/913 

 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Ordföranden (M) och Bengt-Arne Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Föreningen Storöns folkpark 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 117 Dnr Ks 2021/336 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om gratis mensskydd på 
kommunens alla kommunala toaletter 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen bifaller förslaget om gratis mensskydd på kommunens 
alla toaletter, med ändringen att det införs som ett test under tidsbegränsad 
period och på ett urval kommunala toaletter. Utvärdering sker efter ett år, 
varefter testet kan komma föreslås permanentas och/eller utökas. 

ÄRENDE 

Medborgarförslaget föreslår att kommunen tillhandahåller gratis mensskydd 
på samtliga kommunala toaletter på jämställdhetsgrund. Förslagsställaren 
menar att mensskydd är att likställa med toalettpapper, handtorkpapper och 
tvål. Ett tiotal kommuner har redan infört gratis mensskydd, men ingen av 
dem har i dagsläget till fullo utvärderat tillhandahållandet utifrån risker 
(nedskräpning) och kostnader. Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår 
därför ett tidsbegränsat test av gratis mensskydd på vissa kommunala 
toaletter. Om testet faller väl ut kan det komma att utökas och permanentas. 
Förslagsställaren är vidtalad och accepterar ändringen. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att medborgarförslaget är 
intressant men föredrar att testa i liten skala innan beslut fattas om ett 
generellt tillhandahållande av gratis mensskydd. Avväganden måste göras 
kring vilka kommunala toaletter som är aktuella, då vissa används så lite att 
det knappast skulle skapa värde. Avväganden behöver också göras kring 
vilken metod som används för tillhandahållandet (dispenser, dispenser med 
tidsfördröjning eller låda). Förvaltningen vill också gärna se en utvärdering 
från annan kommun innan testet påbörjas. Detta förväntas bli tillgängligt vid 
årsskiftet, varefter ett test kan inledas.   

Ekonomi 
En kommun med ungefär lika många invånare och ungefär lika många 
kommunanställda har avsatt 100 000kr för uppstart och första årets kostnader 
för tillhandahållandet av gratis mensskydd, men initiativet och dess 
kostnader är ännu inte utvärderat. För en tidsbegränsad testperiod föreslås en 
budget på max 75 000 kr från kommunstyrelsens oförutsedda.   

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget om gratis mensskydd på kommunens alla toaletter, med ändringen 
att det införs som ett test under tidsbegränsad period och på ett urval 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 117, fortsättning Dnr Ks 2021/336 

 

Justerandes sign. 

kommunala toaletter. Utvärdering sker efter ett år, varefter testet kan komma 
föreslås permanentas och/eller utökas. 

YRKANDE 

Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Utvecklingsstrateg, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 118 Dnr Ks 2021/751 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att det ska finnas en arbetarbuss 
mellan Hede och Funäsdalen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en arbetspendlarbuss 
mellan Hede–Funäsdalen, med ankomsttid klockan 07.00. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren vill att det ska finnas en arbetspendlarbuss mellan Hede 
och Funäsdalen som överensstämmer med kontorstider. Ankomst till 
Funäsdalen ca 07.00 och hemresa ca 16.00. 
 
Samhällsutvecklingen motiverar ett avslag av medborgarförslaget med att 
det under 2021-2022 redan pågår ett arbete som kan komma att utmynna i 
det önskemål förslagsställaren har. Det pågår inom Härjedalens kommun ett 
arbete, en förstudie kring hållbara transporter. Förstudien ska bland annat 
kartlägga olika behov inom gods- och persontransporter. Kommunen är 
också medfinansiär i ett projekt tillsammans med två andra kommuner, 
destinationsbolagen och det lokala näringslivet, som har ambitionen att 
skapa ett sätt att koordinera och samordna alla transportbehov som finns 
inom kommunen. Förstudien och projektet ska användas som vägledning och 
stöd i samband med upprättande av en handlingsplan för Härjedalens 
kommun i syfte att exempelvis få till hållbara arbetspendlartransporter. 

En förstudie pågår redan för att ta reda på behovet av att införa en 
arbetspendlarbuss. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om en arbetspendlarbuss mellan Hede–Funäsdalen, med 
ankomsttid klockan 07.00.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 118, fortsättning Dnr Ks 2021/751 

 

Justerandes sign. 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Trafiksamordnaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 119 Dnr Ks 2021/673 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att kommunen ska bidra med en 
bassäng till Funäsdalen alternativt renovering av den 
befintliga i Hotell Funäsdalen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen ska bidra 
med en bassäng till Funäsdalen alternativt renovering av den befintliga. 

ÄRENDE 

För tillfället finns ingen möjlighet att bedriva simundervisning eller övrig 
badverksamhet i Funäsdalen eftersom bassängen på hotellet är under 
renovering.  
Det är i dagsläget oklart hur länge renoveringen kommer att pågå.  
 
Simundervisning för årskurs 4-6 på Funäsdalens skola är tillfälligt förlagd 
till Ramundberget.  

Härjedalens kommun har ingen möjlighet att bistå med renoveringskostnader 
till privat näringsidkare, i dagsläget finns heller inga planer på att investera i 
en nybyggnation av en kommunal bassäng i Funäsdalsområdet. 

Om möjlighet finns att skriva ett nytt avtal med Hotell Funäsdalen efter 
genomförd renovering avser kommunen fortsätta nyttja bassängen till 
simundervisning. 

Ekonomi 
Ingen effekt på ekonomin  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att kommunen ska bidra med en bassäng till 
Funäsdalen alternativt renovering av den befintliga.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 119, fortsättning Dnr Ks 2021/673 

 

Justerandes sign. 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Avdelningschef kultur och fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 120 Dnr Ks 2021/723 

 

Justerandes sign. 

Motion om att göra kommunens lekparker tillgängliga 
för alla 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att redovisa en 
projektbeskrivning på samhällsutvecklingsutskottets sammanträde 1 februari. 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att kommunfullmäktige anser att 
motionen om att göra kommunens lekparker tillgängliga är besvarad. 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström Bäcke (-) tillsammans med representanter från (L), 
(KD), (V) och (VH) föreslår i en motion att kommunen tillgängliganpassar 
sina lekparker med de lekredskap och miljö som gör att barn och unga med 
olika funktionsvariationer kan delta i leken. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har blivit tilldelat investeringsmedel för 
att rusta upp lekparken vid järnvägsstationen i Sveg och lekparken på 
Risnäset i Funäsdalen. I projektplaneringen så ingår att göra vissa delar av 
ytorna anpassade för personer med funktionsvariationer. 

Ekonomi 
Ingen effekt på ekonomin då investeringsanslag för lekparkerna redan finns 
avsatta. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige anser  
motionen om att göra kommunens lekparker tillgängliga besvarad. 

YRKANDE 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
förvaltningen får i uppdrag att redovisa en projektbeskrivning på 
samhällsutvecklingsutskottets sammanträde 1 februari. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-11-25 

Suu § 120, fortsättning Dnr Ks 2021/723 

 

Justerandes sign. 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställarna 
Avdelningschef kultur och fritid 
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