
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

 

Plats och tid Härjedalen Sveg Airport, 09.00-14.45 
Ajournering 10.25-10.40, 12.00-13.00 
Beslutande Ledamöter 

Lars-Olof Mattsson (M) 
Mats Ericsson (C) 
Per-Erik Johansson (S) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
 

Karin Holmin VH 

 Övriga närvarande Jonas Kojan, förvaltningschef 
Sarah Tjärnås, sekreterare 
Mathias Wiberg, avdelningschef flygplats och infrastruktur 
Linda Bergström, avdelningschef kultur och fritid 
Linnéa Rohlin, näringslivsutvecklare 
Tomas Mann, projektledare Härjedalens kommun § 64 
Julia Pearson, Hushållningssällskapet Jämtland § 64 
Ola Regnander, ekonomichef § 66 
Robin Berkhuizen, Emrahus § 94 
Elin Videfors, Emrahus § 94 

  
Underskrifter 
 

Paragrafer 64-102 

Ordförande 
 

Lars-Olof Mattsson (M)  

Sekreterare 
 

Sarah Tjärnås  

Justerare 
 

Bengt-Arne Persson (L)   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

 

Justerandes sign. 

Ärendelista 
 
§ 64 Information från förvaltningen  
§ 65 Meddelanden  
§ 66 Budget 2021, samhällsutvecklingsförvaltningen 2021/50 
§ 67 Kulturpris 2021 2020/848 
§ 68 Kulturstipendium 2021 2021/112 
§ 69 Idrottspris 2021 2021/662 
§ 70 Idrottsstipendium 2021 2021/754 
§ 71 Medborgarförslag om överlämnande av vägar i 

Härjedalen 
2020/477 

§ 72 Medborgarförslag om kommunens grönytor 2021/635 
§ 73 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 2021/587 
§ 74 Medborgarförslag om återställande av 

hundrastgården på Storön, Sveg 
2021/589 

§ 75 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 2021/590 
§ 76 Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården 

på Storön i Sveg 
2021/591 

§ 77 Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

2021/592 

§ 78 Medborgarförslag om att hundrastgård önskas åter 
vid Storön, Sveg 

2021/596 

§ 79 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 2021/597 
§ 80 Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 

Sveg 
2021/623 

§ 81 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återinförs 

2021/627 

§ 82 Medborgarförslag om att återinföra hundrastplatser 2021/628 
§ 83 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 

återställs 
2021/629 

§ 84 Medborgarförslag om att hundrastgården 
återuppbyggs 

2021/630 

§ 85 Medborgarförslag om återuppförande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

2021/631 

§ 86 Medborgarförslag om återställande av 
hundrastgården i Sveg 

2021/632 

§ 87 Medborgarförslag om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs 

2021/638 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

 

Justerandes sign. 

§ 88 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg ska 
återställas 

2021/672 

§ 89 Härjedalsmat, geografisk matvarumärkesutveckling 2021/767 
§ 90 Avgift för tomtkö i Härjedalens kommun 2021/300 
§ 91 Allmän förfrågan mark, Pålsvallen Funäsdalen 

8:112 
2021/593 

§ 92 Planbeställning del av Funäsdalen 8:112 2021/746 
§ 93 Planbeställning Sveg 2:20 och 6:5 2021/749 
§ 94 Försäljning del av Funäsdalen  8:112, Olen 2021/747 
§ 95 Försäljning, del av Lofsdalen 32:2 2021/750 
§ 96 Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 2021/650 
§ 97 Flytt av Funäsdalen bibliotek 2021/147 
§ 98 Ekonomiskt stöd för hållbara 

persontransportlösningar 
2021/760 

§ 99 Hållbart Härjedalsfiske 2021/762 
§ 100 Sammanträdesplan 2022 2021/301 
§ 101 Övrig fråga, asfaltering  
§ 102 Övrig fråga, minnesmärke  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 64  

 

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. 
 
Tomas Mann, projektledare samhällsutvecklingsförvaltningen informerar om 
den planerade förstudien gällande bristfälliga godstransportlösningar i 
Härjedalen. Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, 
Härjedalens kommun, destinationsbolagen Vemdalen och Lofsdalen. 

Julia Pearson, Hushållningssällskapet Jämtland presenterar en eventuell 
fortsättning på matvarumärkesutvecklingsprojektet, Härjedalsmat. En 
medfinansieringsansökan har lämnats in till Jordbruksverkets satsning på 
matvarumärkning. Se § 89 för beslut angående Härjedalens kommuns 
medfinansiering i utvecklingen av projektet. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 65  

 

Justerandes sign. 

Meddelanden 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 
 
Delegationsbeslut från samhällsutvecklingsförvaltningen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 66 Dnr Ks 2021/50 

 

Justerandes sign. 

Budget 2021, samhällsutvecklingsförvaltningen 

ÄRENDE 

Ola Regnander, ekonomichef delger utskottet förvaltningens 
delårsuppföljning. Prognosen för år 2021 är ett negativt resultat på 
-3 000 000 kronor. Periodens avvikelse från budget är -1 525 000 kronor. 
 
Förvaltningen har arbetat med budgetåtgärder, och en åtgärdsplan för att 
minska underskottet för förvaltningen under de kvarvarande månaderna av 
2021 är framtagen enligt Suu § 52/2021, och presenteras för utskottet. 
 
Regnander fortsätter med att visa budgetuppföljning efter utgången av 
september månad där vissa av åtgärderna redan visar på resultat. 
Förvaltningens avvikelse från budget är -1 179 000 kronor och 
helårsprognosen är förändrad till -2 200 000 kronor.  

_____ 

 
AJOURNERING  

Sammanträdet ajournerades 10.25-10.40. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 67 Dnr Ks 2020/848 

 

Justerandes sign. 

Kulturpris 2021 

BESLUT 

Peter Hurtig tilldelas kommunens kulturpris 2021, med motiveringen: 

Med Tassirall serverar Peter Hurtig inblickar i det förgångna och förtäljer 
lokala sägner med passion. Med egenbyggda äldre tiders instrument 
musiksätter han berättelser om Härjedalens historia. Peters skapande väcker 
nyfikenhet kring hembygden. 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingsutskottet utser årets kulturpristagare. Sexton 
nomineringar har inkommit till kommunen. 
 
Priset på 10 000 kronor delas ut på årets sista 
kommunfullmäktigesammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunikation 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 68 Dnr Ks 2021/112 

 

Justerandes sign. 

Kulturstipendium 2021 

BESLUT 

Ulrika Lepik tilldelas kommunens kulturstipendium 2021, med 
motiveringen: 

För säregna illustrationer och finstämda tolkningar av naturens skapande 
kraft och en kvinnas innersta längtan efter tillhörighet och kärlek. Hon är 
aktuell med diktsamlingen En drakes tankar med egna illustrationer och 
bilder. 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingsutskottet utser årets kulturstipendiat. Fyra ansökningar 
har inkommit till kommunen. 
 
Stipendiet på 5 000 kronor delas ut på årets sista 
kommunfullmäktigesammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunikation 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 69 Dnr Ks 2021/662 

 

Justerandes sign. 

Idrottspris 2021 

BESLUT 

Ebba Årsjö tilldelas kommunens idrottspris 2021, med motiveringen: 
 
För sitt lysande genombrott i alpin parasport. Hon har erövrat fem 
världscupsegrar och har siktet inställt på paralympics i Kina 2022. Ebba 
Årsjö har dessutom utsetts till årets stjärnskott av Radiosporten. 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingsutskottet utser årets idrottspristagare. Sex nomineringar 
har inkommit till kommunen. 
 
Priset på 10 000 kronor delas ut på årets sista 
kommunfullmäktigesammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunikation 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 70 Dnr Ks 2021/754 

 

Justerandes sign. 

Idrottsstipendium 2021 

BESLUT 

Wilma Helmersson tilldelas Härjedalens kommuns idrottsstipendium 2021 
med motiveringen: 

För goda prestationer och stark vilja att satsa vidare i skidskytte. Hon 
uppskattar kombinationen av skidåkning och skytte, som kräver både 
uthållighet och precision. Wilma Helmerssons senaste merit är JSM-guld i 
rullskidskytte, distans. 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingsutskottet utser årets idrottsstipendiat. En ansökning har 
inkommit till kommunen. 

Stipendiet på 5 000 kronor delas ut på årets sista 
kommunfullmäktigesammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunikation 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 71 Dnr Ks 2020/477 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om överlämnande av vägar i 
Härjedalen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget angående överlämnande av 
vägar i Härjedalens kommun då det inte följer nuvarande lagar och regler. 

ÄRENDE 

Medborgarförslaget föreslår att kommunen ska ha kvar skötseln av enskilda 
vägar och skicka fakturor som täcker kostnaderna till berörda andelsägare. 
Medborgarförslaget bör avslås då kommunen inte får fakturera medborgarna 
för vägskötsel, där skiljer det sig från hantering av VA där VA-lagen medger 
detta. 
 
Kommunen får sköta vägunderhåll men måste då ta ut kostnaden via skatt. I 
det fallet blir kommunen som en entreprenör utan juridiskt ansvar åt den 
förening/GA som lejt in kommunen. Det är fortfarande föreningen/GA som 
har det juridiska ansvaret. Om föreningen/GA är vilande eller inte existerar 
finns det ingen juridiskt ansvarig om något händer. 
 
Påståendet att kommunalt bidrag till fastboende måste ha minst en kilometer 
lång väg stämmer inte. Det som finns skrivet är ”Ersättningsbeloppet 
utbetalas inte för vägar av obetydlig längd”, KF § 37/2020. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget angående överlämnande av vägar i Härjedalens kommun 
då det inte följer nuvarande lagar och regler.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 71, fortsättning Dnr Ks 2020/477 

 

Justerandes sign. 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren  
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 72 Dnr Ks 2021/635 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om kommunens grönytor 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om kommunens grönytor. 

ÄRENDE 

En person boende i Sveg föreslår att kommunen ska klippa och sköta om 
kommunens grönytor och har skickat in en bild som visar en yta på ca 1 600 
kvadratmeter mellan Jämtlandsgatan, Herrögatan och Fredrik Åkares Väg i 
Sveg.  

Ytan blev klippt under sommaren och finns med i årlig planering för 
klippning och övrig skötsel. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om kommunens grönytor.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förlag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Avdelningschef kultur och fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 73 Dnr Ks 2021/587 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget att kommunen återställer eller 
anlägger en hundrastgård på Storön i Sveg. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att kommunen återställer eller anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 
 
21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet.  
Att ej längre tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar 
innebar en besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019. 
 
Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  
För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården. 
 
Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare. 
   
Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  
 
Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande. 
  
Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca  
1 000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad 
på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 73, fortsättning Dnr Ks 2021/587 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om hundrastgård på Storön, Sveg.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 

Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för förvaltningens förslag. 
Nej-röst för Perssons och Länsbergs yrkande. 

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: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 74 Dnr Ks 2021/589 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om återställande av hundrastgården 
på Storön, Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om återställande av 
hundrastgård på Storön, Sveg. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att kommunen återställer hundrastgården som fanns 
på Storön i Sveg. 
 
21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet. Att ej längre 
tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar innebar en 
besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019. 
 
Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  
För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården. 
 
Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare. 
 
Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  
 
Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  
Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca  
1 000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad 
på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 74, fortsättning Dnr Ks 2021/589 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om återställande av hundrastgård på Storön, Sveg. 

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 75 Dnr Ks 2021/590 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om hundrastgård på Storön, 
Sveg. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att kommunen ordnar så det finns en hundrastgård 
på Storön igen.  

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet. Att ej längre 
tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar innebar en 
besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca 1 
000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad på 
mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 75, fortsättning Dnr Ks 2021/590 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om hundrastgård på Storön, Sveg.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 76 Dnr Ks 2021/591 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården på 
Storön i Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att återinföra 
hundrastgården på Storön, Sveg. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att kommunen återinför hundrastgården på Storön i 
Sveg där den en gång var. 

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet. Att ej längre 
tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar innebar en 
besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019. 

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca 1 
000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad på 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 76, fortsättning Dnr Ks 2021/591 

Justerandes sign. 

mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att återinföra hundrastgården på Storön, Sveg.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 77 Dnr Ks 2021/592 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att återinföra 
hundrastgården i Sveg. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att kommunen återinför hundrastgården i Sveg där 
den var tidigare.   

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet.  
Att ej längre tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar 
innebar en besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på  
ca 1 000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En 
driftkostnad på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 77, fortsättning Dnr Ks 2021/592 

Justerandes sign. 

Tillkommer gör kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och 
långvarigt slitage. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att återinföra hundrastgården i Sveg.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 78 Dnr Ks 2021/596 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgård önskas åter vid 
Storön, Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgård önskas 
åter vid Storön, Sveg. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar hundrastgården åter vid Storön.   

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet.  
Att ej längre tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar 
innebar en besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca 1 
000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad på 
mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 78, fortsättning Dnr Ks 2021/596 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att hundrastgård önskas åter vid Storön, Sveg.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 79 Dnr Ks 2021/597 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om hundrastgård på Storön. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar en hundrastgård på Storön.    

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet. Att ej längre 
tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar innebar en 
besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca 1 
000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad på 
mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 79, fortsättning Dnr Ks 2021/597 

Justerandes sign. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om hundrastgård på Storön.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 80 Dnr Ks 2021/623 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att återinföra 
hundrastgården i Sveg. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att kommunen återinför hundrastgården i Sveg.    

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet. Att ej längre 
tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar innebar en 
besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca 1 
000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad på 
mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 80, fortsättning Dnr Ks 2021/623 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att återinföra hundrastgården i Sveg.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 81 Dnr Ks 2021/627 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återinförs 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården i Sveg 
återinförs. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att hundrastgården skall återinföras.     

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet.  
Att ej längre tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar 
innebar en besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca 1 
000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad på 
mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 81, fortsättning Dnr Ks 2021/627 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att hundrastgården i Sveg återinförs.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 82 Dnr Ks 2021/628 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastplatser 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att återinföra 
hundrastplatser. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att kommunen återinför hundrastplatserna.     

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet.  
Att ej längre tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar 
innebar en besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca 1 
000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad på 
mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 82, fortsättning Dnr Ks 2021/628 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att återinföra hundrastplatser.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 83 Dnr Ks 2021/629 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återställs 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården i Sveg 
återställs. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att kommunen återställer hundrastgården i Sveg.  

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet. Att ej längre 
tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar innebar en 
besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca  
1 000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad 
på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 83, fortsättning Dnr Ks 2021/629 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att hundrastgården i Sveg återställs.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 84 Dnr Ks 2021/630 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården 
återuppbyggs 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården 
återuppbyggs. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att hundrastgården återuppbyggs.  

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet. Att ej längre 
tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar innebar en 
besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca 1 
000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad på 
mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 84, fortsättning Dnr Ks 2021/630 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att hundrastgården återuppbyggs.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 85 Dnr Ks 2021/631 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om återuppförande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om återuppförande av 
hundrastgården på Storön, Sveg. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att hundrastgården återuppförs vid Storön, Sveg.   

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet. Att ej längre 
tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar innebar en 
besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019.  

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca  
1 000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad 
på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 85, fortsättning Dnr Ks 2021/631 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om återuppförande av hundrastgården på Storön, Sveg. 

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 86 Dnr Ks 2021/632 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om återställande av hundrastgården 
i Sveg 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om återställande av 
hundrastgården i Sveg. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att hundrastgården i Sveg ska återställas. 

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet.  
Att ej längre tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar 
innebar en besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen 8 
maj 2019. 

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca  
1 000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad 
på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 86, fortsättning Dnr Ks 2021/632 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om återställande av hundrastgården i Sveg.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 87 Dnr Ks 2021/638 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar hundrastgården tillbaka där den fanns förut.  

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet. Att ej längre 
tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar innebar en 
besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen 8 maj 2019. 

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca  
1 000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad 
på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 87, fortsättning Dnr Ks 2021/638 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att hundrastgården, Sveg återuppbyggs.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 88 Dnr Ks 2021/672 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg ska 
återställas 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården i Sveg 
ska återställas. 

ÄRENDE 

Förslagsställaren önskar att hundrastgården i Sveg ska återuppstå. 

21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att avveckla 
hundrastgården då det inte är en kommunal verksamhet.  
Att ej längre tillhandahålla hundrastgård, hundlatriner och hundbajspåsar 
innebar en besparing på 70 000 kronor enligt beslut i kommunstyrelsen  
8 maj 2019. 

Hundrastgårdar är ej heller nu en kommunal kärnverksamhet samt att det i 
dagsläget i förvaltningen varken finns ekonomiskt utrymme eller personella 
resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av den.  

För att minska smittorisken bedöms att daglig tillsyn behövs för att 
säkerställa att det hålls rent i rastgården.  

Dagens behov för en hundrastgård har ändrats sedan anläggandet av den 
rastgård som togs bort. Aspekter som vilken typ av inhägnad, underlag, 
vegetation samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är 
avsatta för hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa 
rekreativa och sociala värden för hundar och hundägare.   

Ett staket bör vara minst 1,20 meter högt, förstärkt i nederkant för att 
förhindra utgrävning och dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand 
bör finnas.  

Jordbruksverket säger också att det i en hundrastgård ska finnas platser som 
kan ge både sol, skugga, skydd mot regn och blåst. En liggplats som är 
upphöjd från marken och att det är viktigt att miljön är stimulerande.  

Huddinge kommun gjorde år 2020 en utredning av hundrastgårdar där ett 
ekonomiskt exempel är hämtat från Västerås. Att anlägga en rastgård på ca  
1 000 kvadratmeter kostar mellan 200 000-600 000 kronor. En driftkostnad 
på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. Tillkommer gör 
kostnader för eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 88, fortsättning Dnr Ks 2021/672 

Justerandes sign. 

Belysning, skottning och halkbekämpning är ej inräknat i den driftsumman. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att hundrastgården i Sveg ska återställas.  

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar först förvaltningens förslag och finner att det bifalls.  

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen. 

AJOURNERING  

Sammanträdet ajournerades 12.00-13.00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 89 Dnr Ks 2021/767 

Justerandes sign. 

Härjedalsmat, geografisk matvarumärkesutveckling 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet medfinansierar Hushållningssällskapets projekt 
för att bygga, utveckla och underhålla ett kollektivt geografiskt 
matvarumärke, som kommer att ägas av den ideella föreningen 
Härjedalsmat, som är under bildande.  

Summan för medfinansieringen blir 180 000 kronor fördelade på två år. 
Pengarna tas från de pengar Härjedalens kommun fått av Tillväxtverket för 
att stärka näringslivet i kommunen. 

ÄRENDE 

År 2019 beslutade dåvarande tillväxtutskottet att medfinansiera LRF:s 
projekt för utveckling av samverkan kring småskalig matkultur i Härjedalen, 
som också fick stöd från Jordbruksverket. LRF har inom ramen för projektet 
arbetat med att skapa samverkan mellan småskaliga matproducenter och 
intressenter i kommunen, vilka nu ämnar bilda en ideell förening.  

Jordbruksverket har nu en utlysning som ger 90 % finansiering till projekt 
som utvecklar geografiska matvarumärken. Hushållningssällskapet vill söka 
och driva ett sådant projekt åt den ideella föreningen som är i bildande.  

Ytterligare medfinansiering kommer från Hushållningssällskapet, totalt 
65 204 kronor. Den totala medfinansieringen från Jordbruksverket är 
2 206 836 kronor. 

Medfinansieringen bedöms kunna bidra till tillväxt för kommunens 
småskaliga matproducenter och intressenter.  

Ekonomi 
Samhällsutvecklingsförvaltningen medfinansierar med 90 000 kronor för 
2022 och 2023. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
beslutar att medfinansiera Hushållningssällskapets projekt för att bygga, 
utveckla och underhålla ett kollektivt geografiskt matvarumärke, som 
kommer att ägas av den ideella föreningen Härjedalsmat, som är under 
bildande. Summan för medfinansieringen blir 90 000 kronor fördelade över 
två år. Pengarna tas från de pengar Härjedalens kommun fått av 
Tillväxtverket för att stärka näringslivet i kommunen.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 89, fortsättning Dnr Ks 2021/767 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
det förtydligas att medfinansieringen är 180 000 kronor fördelat på två år. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltingen 
Hushållningssällskapet Jämtland 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 90 Dnr Ks 2021/300 

Justerandes sign. 

Avgift för tomtkö i Härjedalens kommun 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige reviderar reglerna för den kommunala tomtkön genom 
att höja den årliga avgiften för plats i kommunens tomtkö till 400 kronor 
samt att höja anmälningsavgiften till kommunens tomtkö till 400 kronor. 
Den nya avgiften gäller från och med 1 januari 2022. 

ÄRENDE 

Härjedalens Kommun har en tomtkö för tomter avsedda för byggande av 
permanent boende. Regler för tomtkö och storlek på avgift fastslogs i 
kommunfullmäktige 2012 till 200 kronor/år. Reglerna har genomgått viss 
revidering i kommunfullmäktige § 44/2017. Avgiften för tomtkön kvarstod 
dock till 200 kronor per år.  
I tomtkön står för närvarande cirka 200 personer, av vilka cirka en fjärdedel 
stått i tomtkön fyra år eller längre. Genom höjning av avgiften kan 
kommunen till viss grad förvissa sig om att de som anmäler sig till tomtkön 
är seriösa intressenter av tomter för permanent boende. 
Administrativa kostnader har ökat, trots det har avgiften legat kvar på samma 
nivå sedan 2012. Kostnaden är arbetstiden som krävs för administration av 
tomtkön och fakturahanteringen som medföljer. 

Den föreslagna revideringen av tomtköavgiften medför en lägre kostnad för 
kommunen samt en tomtkö som på ett tillförlitligt sätt reflekterar intresset 
för permanent boende i Härjedalens Kommun. 

Ekonomi 
Kommunen minskar sina administrativa kostnader i och med att avgiften 
regleras. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige reviderar 
reglerna för den kommunala tomtkön genom att höja den årliga avgiften för 
plats i kommunens tomtkö till 400 kronor samt att höja anmälningsavgiften 
till kommunens tomtkö till 400 kronor. Den nya avgiften föreslås gälla från 
och med 2022-01-01. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 90, fortsättning Dnr Ks 2021/300 

Justerandes sign. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare mark- och exploatering 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 91 Dnr Ks 2021/593 

Justerandes sign. 

Allmän förfrågan mark, Pålsvallen Funäsdalen 8:112 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet uppdrar till förvaltningen att göra en allmän 
förfrågan gällande försäljning av del av Funäsdalen 8:112, Pålsvallen. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun äger mark i Pålsvallen/Tänndalen, Funäsdalen 8:112. 
Intresse från allmänheten har visats i syfte att uppföra fritidsboende. Delar av 
markområdet lämpar sig väl för ändamålet. Härjedalens kommun har inget 
eget behov eller användningsområde för marken som härmed önskar göra en 
allmän förfrågan att försälja marken till intressent eller intressenter som 
önskar utveckla markområdet. Fördjupade bedömningar görs utifrån 
inkomna förslag och bud för beslut. Det totala markområdet omfattar  
ca 385 000 kvm. 

Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas positivt då markområdet säljs. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
uppdrar till förvaltningen att göra en allmän förfrågan gällande försäljning av 
del av Funäsdalen 8:112, Pålsvallen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Handläggare, mark- och exploatering 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 92 Dnr Ks 2021/746 

Justerandes sign. 

Planbeställning del av Funäsdalen 8:112 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beställer en detaljplan för del av Funäsdalen 8:112. 

ÄRENDE 

Bostads- och tomttillgången är bristfällig i Funäsdalen. Per 22 september 
2021 finns ca 150 personer i tomtkö och det föreligger utmaningar kring ett 
varierat och tillgängligt bostadsutbud.  

Härjedalens kommun har två markområden med passande belägenhet för å 
ena sidan villatomter och å andra sidan lägenhetsfastigheter. Tomterna är 
inte planlagda idag och därför bör ett arbete med en planläggning påbörjas. 
Planläggningen avser prioriterat möjligt permanent boende. 

Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas kortsiktigt negativt då en planläggning är 
taxefinansierat. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beställer en 
detaljplan för del av Funäsdalen 8:112. 

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Handläggare mark- och exploatering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 93 Dnr Ks 2021/749 

Justerandes sign. 

Planbeställning Sveg 2:20 och 6:5 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beställer en detaljplan för del av Sveg 2:20 och del av 
Sveg 6:5. 

ÄRENDE 

I Svegsområdet finns det ont om attraktivt belägna kommunala tomter för 
uppförande av hus. Området som önskas planläggas ligger vackert intill 
Ljusnan i direkt anslutning till idrottsplats och kort väg till de centrala 
delarna av Sveg. Planläggningen av området ska prioriteras då det avser 
permanent boende. 

Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas kortsiktigt negativt då en planläggning är 
taxefinansierat. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beställer en 
detaljplan för del av Sveg 2:20 och del av Sveg 6:5. 

YRKANDE 

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

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Handläggare mark- och exploatering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 94 Dnr Ks 2021/747 

Justerandes sign. 

Försäljning del av Funäsdalen  8:112, Olen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige säljer del av Funäsdalen 8:112 avseende fyra 
detaljplanelagda tomter inom området Olen i Funäsdalen för  
3 000 000 kronor.  

Försäljning sker förutsatt att ett hyresavtal överenskommits samt att 
socialförvaltningen godkänner boendets utformning.  

ÄRENDE 

Under tidig vinter 2021 gjordes en allmän förfrågan med huvud fokus 
uppförande ett nytt LSS-boende, men även uppförande av bostäder inom 
fyra detaljplanelagda tomter. En arbetsgrupp, bestående av politiker från 
majoriteten samt oppositionsråd tillsammans med förvaltningschef 
samhällsutvecklingsförvaltningen och kommunchef, bildades för att 
utvärdera inkomna förslag. Socialförvaltningens chef samt berörda 
enhetschefer har delvis deltagit i processen. Arbetsgruppen valde tidigt ut 
aktören Emrahus, specialister på att uppföra bland annat gruppbostäder och 
LSS-boende, för fördjupad information och dialog. Under våren och 
sensommaren har processen fortgått där arbetsgruppen tillsammans med 
Socialförvaltningen kommit fram till att erbjuda Emrahus att förvärva fyra 
tomter under förutsättning att på bäst lämpad tomt uppföra ett LSS-boende 
anpassat för sex individer samt att uppföra ett radhuskoncept på de övriga tre 
tomterna. 

LSS-boendet ägs av Emrahus och hyrs av Härjedalens kommun. Försäljning 
sker förutsatt att ett hyresavtal överenskommits samt att socialförvaltningen 
godkänner boendets utformning. 

Förslag till beslut grundar sig i KF § 84/2012. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige säljer del 
av Funäsdalen 8:112 avseende fyra detaljplanelagda tomter inom området 
Olen i Funäsdalen för 3 000 000 kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 94, fortsättning Dnr Ks 2021/747 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Ordföranden (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
meningen ”Försäljning sker förutsatt att ett hyresavtal överenskommits samt 
att socialförvaltningen godkänner boendets utformning.” i näst sista stycket 
under ärendebeskrivningen läggs till beslutet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Handläggare mark- och exploatering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 95 Dnr Ks 2021/750 

 

Justerandes sign. 

Försäljning, del av Lofsdalen 32:2 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet säljer del av Härjedalen Lofsdalen 32:2,  
ca 800 kvadratmeter. Priset är 50 000 kronor. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun har fått en begäran av Orsholms Brygghus i Lofsdalen 
att förvärva del av Härjedalen Lofsdalen 32:2 för en framtida utökning av 
verksamheten. Marken är idag prickad för uppförande av byggnation som 
informerats köparen. Det åligger köparen att på eget initiativ, risk och 
bekostnad driva en process för att skapa rätt förutsättningar för dess 
utökning. 
 
Utifrån dessa förutsättningar försäljs marken till ett reducerat pris. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
säljer del av Härjedalen Lofsdalen 32:2, ca 800 kvadratmeter. Priset är 50 
000 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Handläggare mark- och exploatering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 96 Dnr Ks 2021/650 

 

Justerandes sign. 

Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Ett regleringsområde för skotertrafik i Lofsdalen inrättas. 
  
Föreslagna markägaravtal och driftsavtal mellan Härjedalens kommun, 
fastighetsägare och driftsbolag godkänns. 
 
Föreskrift om bestämmelser inom regleringsområdet antas. 
 
Befogenhet att teckna firma för kommunen gällande föreslagna mark- och 
driftsavtal delegeras till förvaltningschef, 
samhällsutvecklingsförvaltningen. 

ÄRENDE 

Lofsdalsspår, ekonomiska förening önskar att Härjedalens kommun beslutar 
om ett reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen. 
 
Kommunen har enligt lag befogenhet att inrätta reglerområden för 
skotertrafik. Instiftandet av ett regleringsområde skapar förutsättningar för 
en långsiktig hållbar skoterturism under ordnade former längs leder och i 
utpekade friåkningsområden. 

Avtalande om friåkningsområde på statens mark i Lofsdalsområdet möter 
inga hinder. Förutsättningar för bildande av reglerområde för skotertrafik i 
området föreligger och regler efterfrågas bland befolkning och besökande. 
De flesta markägaravtalen är underskrivna, reglerområdet är fastställt, 
bestämmelser/föreskriften är framtagna och två samebyar har i en 
avsiktsförklaring ställt sig positiva till bildandet av ett reglerområde 

Ekonomi 
Ärendet har ingen negativ inverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
Ett regleringsområde för skotertrafik i Lofsdalen inrättas.  
Föreslagna markägaravtal och driftsavtal mellan Härjedalens kommun, 
fastighetsägare och driftsbolag godkänns. 
Föreskrift om bestämmelser inom regleringsområdet antas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 96, fortsättning Dnr Ks 2021/650 

 

Justerandes sign. 

Befogenhet att teckna firma för kommunen gällande föreslagna mark- och 
driftsavtal delegeras till förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare, samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 97 Dnr Ks 2021/147 

 

Justerandes sign. 

Flytt av Funäsdalen bibliotek 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka 
möjligheter och kostnader för att flytta biblioteket i Funäsdalen till 
bussväntsalens övre plan. 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag:  

Kommunstyrelsen beställer en prioriterad detaljplaneändring på fastighet 
Funäsdalen 112:1, för att möjliggöra en flytt av Funäsdalens bibliotek till 
bussväntsalens övre plan. 

ÄRENDE 

Bildningsförvaltningen har behov att nyttja befintlig biblioteksyta i 
Funäsdalens skola för direkt undervisningsverksamhet, varför en alternativ 
lokal för det gemensamma skol- och folkbiblioteket nu söks.  

Samhällsutvecklingsförvaltningen har med hjälp av en arbetsgrupp 
bestående av berörda aktörer från bibliotek och bildning kommit fram till att 
den bäst lämpade lokalen är övre plan i väntsalen vid bussplan. För att det 
ska vara en möjlig plats krävs till-och ombyggnad. I dagsläget tillåter inte 
detaljplanen annan verksamhet än parkering på platsen. 

Ekonomi 
Viss påverkan av kommunens ekonomi i form av arkitektkostnader och 
personella resurser. Beräknad kostnad 30 000 kronor för arkitektkostnader 
och beräknad tidsåtgång ca 100 timmar. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheter och kostnader för 
att flytta biblioteket i Funäsdalen till bussväntsalens övre plan. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att en prioriterad 
detaljplaneändring på fastighet Funäsdalen 112:1 genomförs, för att 
möjliggöra en sådan flytt. 
 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 97, fortsättning Dnr Ks 2021/147 

 

Justerandes sign. 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Avdelningschef, kultur och fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 98 Dnr Ks 2021/760 

 

Justerandes sign. 

Ekonomiskt stöd för hållbara persontransportlösningar 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet bifaller ansökan om medfinansiering för 
hållbara persontransportlösningar med 249 000 kronor fördelat på tre år 
mellan destinationerna Vemdalen, Lofsdalen och Funäsfjällen. 

Bidraget betalas ut förutsatt att övrig finansiering bifalls till samtliga 
destinationer, däribland från det lokala näringslivet. 

ÄRENDE 

Destinationerna Vemdalen, Lofsdalen och Funäsfjällen söker kommunal 
medfinansiering för att tillsammans med företag och organisationer erbjuda 
den digitala tjänsten Freelway. Syftet är att samordna transportresurser och 
öka transportmöjligheter för turister, anställda och boende i destinationerna. 
Målet är att stimulera ett hållbart resande som underlättar samåkning och 
arbetspendling för både säsongsboende och fast boende. 

Efterfrågan på samordnande lösningar finns hos såväl kommuninvånare som 
besökare. Samhällsutvecklingsförvaltningen ser positivt på projektet. 
Projektets syfte och mål går i linje med kommunens trafikstrategi och 
riktlinje för befolkningsutveckling genom att öka möjligheten att röra sig 
inom och till kommunen både för besökare och för bofasta.  

Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att det är viktigt att projektet är 
förankrat lokalt för att uppnå önskade långsiktiga effekter. Därför är privat 
medfinansiering från det lokala näringslivet ett krav för utbetalning av 
bidraget.  

Ekonomi 
2021 – 99 000 kronor från statsstödsmedel  
2022 – 75 000 kronor från statsstödsmedel eller ordinarie budget  
2023 – 75 000 kronor från statsstödmedel eller ordinarie budget  
 
Medfinansiering på totalt 249 000 kronor tas från befintliga medel i 
samhällsutvecklingsförvaltningen. Statsstödsmedel används i första hand 
från budget 2021 och fortsatt under 2022 och 2023 förutsatt att kommunen 
beviljas fortsatta statsstödsmedel för perioden. Om statsstödsmedel inte 
förlängs efter 2021 kommer resterande medel att finansieras genom ordinarie 
budget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 98, fortsättning Dnr Ks 2021/760 

 

Justerandes sign. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller ansökan om medfinansiering för hållbara persontransportlösningar 
med 249 000 kr fördelat på tre år mellan destinationerna Vemdalen, 
Lofsdalen och Funäsfjällen. 
 
Bidraget betalas ut förutsatt att övrig finansiering bifalls till samtliga 
destinationer, däribland från det lokala näringslivet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 99 Dnr Ks 2021/762 

 

Justerandes sign. 

Hållbart Härjedalsfiske 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet bifaller medfinansiering på 100 000 kronor till 
förstudie om hållbart Härjedalsfiske. 

Medfinansiering betalas ut förutsatt att ansökan om förstudiemedel från 
regionalfondens program lämnas in och godkänns. 

ÄRENDE 

På uppdrag av utskottet har samhällsutvecklingsförvaltningen sett över 
möjligheter till en förstudie om hållbart Härjedalsfiske. Förstudien omfattar 
hela kommunen och syftet är att skapa möjligheter för både boende och 
företagare när det kommer till sport- och fritidsfiske samt förvaltning av 
Härjedalens sjöar och vattendrag. Förstudien ska undersöka följande fem 
övergripande områden:  
- attraktivt sport-/ fritidsfiske för bofasta och tillresta 
- restaurering och vattenvård 
- kunskapsbyggande 
- hållbart vattenbruk 
- ungdomsverksamhet och friluftsliv 
 
Samarbete har inletts med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund som 
tagit på sig huvudmannaskapet för förstudien och samtal ska inledas med de 
fyra större fiskevårdsområdena i kommunen för att förankra projektet hos 
samtliga fiskevårdsföreningar.  
 
Tidplanen för förstudien är nio månader med en budget på cirka  
500 000 kronor.  200 000 kronor kommer att sökas från Regionalfondens 
utlysning för förstudier till grön omställning. Återstående finansiering 
kommer att sökas via Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, 
fiskevårdsföreningarna i kommunen och /eller andra aktuella aktörer.  

Samhällsutvecklingsförvaltningen ser positivt på en förstudie som tar ett 
samlat grepp om fiskets roll för utveckling i kommunen. Det skapar 
förutsättningar för landsbygdsutveckling, ett diversifierat näringsliv, 
förbättrade vattenmiljöer, växande besöksnäring och ökad livskvalitet för 
lokalinvånare, vilket även bidrar till inflyttning. 

Sista ansökningsdag till förstudiemedel via Regionalfonden är den 15 
oktober varför beslut om kommunal medfinansiering kan stärka möjligheten 
till att ansökan bifalles.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 99, fortsättning Dnr Ks 2021/762 

 

Justerandes sign. 

Ekonomi 
100 000 kronor finansierat av statsstödsmedel. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
bifaller medfinansiering på 100 000 kronor till förstudie om hållbart 
Härjedalsfiske. 
 
Medfinansiering betalas ut förutsatt att ansökan om förstudiemedel från 
regionalfondens program lämnas in och godkänns. 

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Landsbygdsutvecklare 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
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Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 100 Dnr Ks 2021/301 

 

Justerandes sign. 

Sammanträdesplan 2022 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsutskottet fastställer sina sammanträdesdagar 2022 till: 
1 februari, 1 mars, 17 maj 
6 september, 11 oktober, 22 november. 

ÄRENDE 

Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för 
samhällsutvecklingsutskottet kommande år, 2022. 
 
Förslaget är tre sammanträden under våren, och tre sammanträden under 
hösten. 
 
1 februari   1 mars   17 maj 
6 september  11 oktober  22 november 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi då antalet sammanträden är 
oförändrat från 2021. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
fastställer sina sammanträdesdagar 2022 till: 
1 februari, 1 mars, 17 maj 
6 september, 11 oktober, 22 november. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunkansliet 
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Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2021-10-12 

Suu § 101  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, asfaltering 

ÄRENDE 

Bengt-Arne Persson (L) undrar vem som beslutat att farthindret utanför 
Hotell Mysoxen tagits bort i samband med den omasfaltering som skett i 
centrala Sveg, Persson undrar vidare om slutbesiktning av arbetet är 
genomförd. 

Mathias Wiberg, flygplats- och infrastrukturchef svarar att beslutet är 
förvaltningens och var nödvändigt med hänsyn till avrinning mot 
dagvattenbrunnar samt isbildning. Slutbesiktning är inte gjord då arbetet inte 
är avslutat än. 

_____ 
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2021-10-12 

Suu § 102  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, minnesmärke 

ÄRENDE 

Ted Länsberg (SD) lyfter frågan huruvida ett minnesmärke över Ewert 
Ljusberg bör uppföras. Ewert Ljusberg gick bort 1 oktober 2021. 
Övriga utskottsledamöter ställer sig positiva till att kommunen stöttar 
tillkomsten av ett minnesmärke på något sätt. Initiativet bör finnas hos 
Ljusbergs hembygd i Hede. 

Förvaltningschefen svarar att förvaltningen tar kontakt med troliga 
intressenter för att ta reda på om och hur ett minnesmärke diskuteras. 

_____ 
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