
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

 

Plats och tid P1, Medborgarhuset Sveg, 09.00–15.20  

Ajournering 10.00–10.20, 12.15–13.15  

Beslutande Ledamöter 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Mats Ericsson (C) 
Per-Erik Johansson (S) 
Bengt-Arne Persson (L) 
Ted Länsberg (SD) 

 

Övriga närvarande Jonas Kojan, förvaltningschef 
Sarah Tjärnås, sekreterare 
Annichen Kringstad, projektledare Härjedalsmat § 50 
Malin Helen Elmerstig, utvecklingsstrateg § 50 
Kenneth Bergman, enhetschef integrationsenheten § 50 
Lotta Anestedt, Destination Lofsdalen § 50  
Anna Hansson, Destination Vemdalen § 50 
Sigge Jungell, Destination Funäsfjällen § 50 
Linnéa Rohlin, landsbygdsutvecklare § 50 
Mathias Wiberg, avdelningschef flygplats och infrastruktur § 50 
Linda Bergström, avdelningschef kultur och fritid §§ 50, 56, 57, 63 

 

Paragrafer 50–65  

Ordförande Lars-Olof Mattsson (M) 
 

Justerare Ted Länsberg (SD) 
 

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från 
Härjedalens kommun digitalt, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 287/2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

 

Ärendelista 
 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 50 Information från förvaltningen  
§ 51 Meddelanden  
§ 52 Ekonomisk uppföljning 2021/279 
§ 53 Ändring i delegationsordning, lokala 

trafikföreskrifter 
2022/707 

§ 54 Översyn och analys av lokalvårdsorganisationen 
i Härjedalens kommun 2022 

2022/727 

§ 55 Tilläggsäskande för investering för 
matavfallshantering 

2022/746 

§ 56 Medborgarförslag om att bygga simbassäng i 
Funäsdalen som även kan användas som 
skyddsrum och samlingslokal 

2022/348 

§ 57 Utsmyckning, väggmålning, Ewert och Arne 
Ljusberg 

2022/748 

§ 58 Förfrågan om tomtköp, Hede kyrkby 77:29 2022/720 
§ 59 Förfrågan om tomtköp, Hede kyrkby 77:40 2022/721 
§ 60 Överlåtelse av exploateringsavtal, Funäsdalen 

16:156, 16:197-16:200 
2022/747 

§ 61 Möjligt förvärv av statlig mark i Ljusnedal och 
Bruksvallarna 

2022/755 

§ 62 Trafikmätning, Funäsdalen 2022/775 
§ 63 Övrig fråga, Svegs badhus  
§ 64 Övrig fråga, Skyltning av Svegs Skidstadion  
§ 65 Övrig fråga, Växthus i Sveg  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 50  

 

Information från förvaltningen 

Ärende 

Förvaltningschefen informerar utskottet om händelser på förvaltningen. 

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

Malin Helen Elmerstig, utvecklingsstrateg, informerar om det fortsatta 
arbetet inom utvecklingsnätverket gällande socialt företagande. 

Kenneth Bergman, enhetschef integrationsenheten informerar om arbetet på 
enheten med fokus utifrån situationen i Ukraina. 

Representanter från destinationsbolagen i form av Lotta Anestedt VD, 
Destination Lofsdalen, Anna Hansson, VD Destination Vemdalen och Sigge 
Jungell, VD Destination Funäsfjällen informerar om sina verksamheter, samt 
de utvecklingsmöjligheter de ser i kommunen. 

Linnéa Rohlin, landsbygdsutvecklare och Linda Bergström, avdelningschef 
kultur och fritid berättar om det fortsatta arbetet med processen gällande 
utvecklingen av Järnvägsparken i Sveg. 

Avdelningschefen för flygplats och infrastruktur, Mathias Wiberg, redogör 
för det pågående arbetet med överlämning av skötsel av enskilda vägar. 

_____ 

 
Ajournering 
Sammanträdet ajournerades 10.00–10.20, 12.15–13.15. 

3



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 51  

 

Meddelanden 

Ärende 

Samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 

Delegationsbeslut från samhällsutvecklingsförvaltningen. 

Skrivelse gällande Svegs badhus, dnr: KS 2022/738. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 52 Dnr KS 2021/279 

 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ola Regnander, ekonomichef ger utskottet en budgetuppföljning efter 
utgången av juli. Periodens avvikelse från budget är minus 803 000 kronor. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 53 Dnr KS 2022/707 

Ändring i delegationsordning, lokala trafikföreskrifter 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

kommunstyrelsen ändrar i delegationsordningen genom att lägga till att 
trafiksamordnaren i likhet med gatuingenjör har möjlighet att fatta beslut om 
Lokala trafikföreskrifter 

Ärende 

Lokala trafikföreskrifter formuleras nya och ändras löpande efter bland annat 
dialog med Länsstyrelsen och Trafikverket. I dagsläget kan, enligt 
delegationsordningen, bara gatuingenjören formulera och fatta beslut om 
dessa. Vilket blir mycket sårbart. Det bör därför finnas minst två tjänstemän 
som har möjlighet att fatta beslut om Lokala trafikföreskrifter. 

Ekonomi 
Förändringen i delegationsordningen påverkar inte kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att  kommunstyrelsen ändrar i 
delegationsordningen genom att lägga till att trafiksamordnaren i likhet med 
gatuingenjör har möjlighet att fatta beslut om Lokala trafikföreskrifter. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Trafiksamordnare 
Gatuingenjör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 54 Dnr KS 2022/727 

 

Översyn och analys av lokalvårdsorganisationen i 
Härjedalens kommun 2022 

Beslut 

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en mer 
utförlig städutredning av lokalvård i östra Härjedalen. 

Ärende 

Avdelningschefen för kost och service och förvaltningschef konstaterar att 
förvaltningen fick i uppdrag att göra en städutredning i mars 2020,  
Sbu § 30/2020, där uppdraget konstaterades slutfört på utskottets 
sammanträde 11 augusti 2020, Tu § 28/2020. Någon utredning eller något 
material går inte att finna och den nya organisationen anser att underlaget till 
beslut inte var tillräckligt utförlig. En mer utförlig utredning önskas ta fram 
inkluderat kvalitetssäkring, kostnadseffektivitet, organisatoriska- och 
ekonomiska förutsättningar. 

Ekonomi 
Inga konsekvenser på kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en mer utförlig städutredning av 
lokalvård i östra Härjedalen.  

Förslag under sammanträdet 

Mats Ericsson (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef, kost och service 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 

7



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 55 Dnr KS 2022/746 

 

Tilläggsäskande för investering för matavfallshantering 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

kommunfullmäktige bifaller en tilläggsinvestering på max 500 000 kronor 
för investering i två Greenbox avfallskvarnar för matavfall. 

Ärende 

Sedan insamling av matavfall inleddes på försök i de kommunala 
verksamheterna i Sveg så har stora problem för hantering av detta uppstått. 
Både för arbetsmiljön för vår personal, tunga lyft och mer jobb med 
rengöring. Samt problem vid förvaring av avfallet i väntan på transport. På 
sommaren uppstår lukt och skadedjursproblem. På vintern fryser matavfallet 
fast i sopkärlen. Nu har förvaltningen hittat en lämplig lösning för dessa 
problem. Och det är att installera Greenbox i köken på Svegsmon samt Södra 
skolan. Vi tänker att de är de kök med mest avfall, bra att börja med för att 
utvärdera om det sedan skall implementeras i övriga tillagningskök.  
En greenbox är en matavfallskvarn som under natten förvandlar 100kg 
matavfall till ca 15 kg biologiskt pulver som sedan kan användas som gödsel 
eller skickas till biogasanläggning. Maskinen kräver endast el och avlopp så 
inga ombyggnationer av lokaler krävs. Östersunds kommun har investerat i 
en Greenbox och är väldigt nöjda med resultatet för sin verksamhet. 

Ekonomi 
En investering kostar max 500 000 kronor.  

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
en tilläggsinvestering på max 500 000 kronor för investering i två Greenbox 
avfallskvarnar för matavfall. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kost och servicechef  
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen   

8



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 56 Dnr KS 2022/348 

 

Medborgarförslag om att bygga simbassäng i 
Funäsdalen som även kan användas som skyddsrum 
och samlingslokal 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att bygga simbassäng i 
Funäsdalen som även kan användas som skyddsrum och samlingslokal. 

Ärende 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska bygga en simbassäng i 
Funäsdalsberget som även kan användas som skyddsrum och samlingslokal. 
Att det borde finnas pengar att söka hos staten då inget skyddsrum finns i 
Funäsdalen.  Förslagsställaren påpekar också att barn har rätt att få 
simundervisning.  
 
Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar, 
inriktar och håller samman arbetet med att utveckla befolkningsskydd med 
varningssystem, skyddsrum och utrymning och inkvartering.  
En fastighetsägare av skyddsrum kan vara privat, föreningsdriven eller 
kommunal. Följande finns att läsa på deras hemsida:  
 
”Kan jag bygga nytt skyddsrum? 
Svar: Nej.  
För närvarande byggs inga nya skyddsrum i Sverige. Eventuell nyproduktion 
av skyddsrum utgår från bedömd hotbild och regeringens och riksdagens 
inriktning för skyddsrumsverksamheten. En särskild utredare har i uppdrag 
att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen kan 
utformas, till exempel ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om 
nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd. 
Utredningen ska presenteras senast i november 2022. 
 
Kan man ansöka om bidrag för skyddsrum? 
Svar: Nej” 
 
Bildningsförvaltningen tillgodoser att elever i kommunen ges förutsättningar 
för att klara kunskapskraven för innehållet i kursplanen i ämnet Idrott och 
Hälsa för åk 6 och 9: Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i 
ryggläge. 
Var undervisningen sker är beroende på var du bor i kommunen och två 
skolor förlägger alltid simundervisning på annan ort. Under höstterminen 
2022 har undervisning för elever i Funäsdalens och Bruksvallarnas skola 
varit förlagd i Ramundberget, och under vårterminen 2022 har 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 56, fortsättning Dnr KS 2022/348 

 

undervisningen skett på Sonfjällsskolan i Hede, då Ramundbergets bassäng 
endast är möjlig att genomföra simundervisning för de yngsta eleverna i. 

Den 15 december 2021 avslog kommunstyrelsen, KS § 263/2021, ett 
medborgarförslag om att bidra med en bassäng till Funäsdalen. 

Härjedalens kommun väljer just nu att fokusera på till exempel renovering 
av skolor, därav är investering i att bygga nytt inte prioriterat just nu.  

Enligt hemsida samt kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) är att bygga skyddsrum inget som kommunen kan välja att 
göra utan det ska beslutas av MSB. 

Begreppet samlingslokal är stort men kommunen ger idag driftstöd till sju 
samlingslokaler inom det område som tidigare var Tännäs kommundel. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att bygga simbassäng i Funäsdalen som även kan 
användas som skyddsrum och samlingslokal. 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Avdelningschef kultur och fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 57 Dnr KS 2022/748 

Utsmyckning, väggmålning, Ewert och Arne Ljusberg 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

kommunstyrelsen beviljar 100 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter. 

Ärende 

För att hedra minnet av Hedesönerna Arne och Ewert Ljusberg ska en gavel 
på Sonfjällsskolans matsal prydas med en bild av musikerna. 

Konstnärer har under våren 2022 kunnat lämna in förslag till kommunen på 
utformning, genomförande och pris. En jury bestående av brödernas 
anhöriga, Hede företagargrupp, tjänstemän och politiker har utsett en vinnare 
och det är konstnären Charlie Granberg som fått uppdraget att gestalta 
bröderna Ljusberg med en väggmålning. 

Onsdag den 14 september 2022 ska konstverket invigas officiellt. 

Frågan väcktes inom samhällsutvecklingsutskottet och Hede företagargrupp. 
Motivets varma komposition bidrar till att föra vidare och bevara det 
härjedalska kulturarv som bröderna lämnar efter sig.  

Ekonomi 
Specifikation av kostnader:  
Arbete, 96 000 kronor 
Hyra skylift, 15 000 kronor 
Färg, 6 000 kronor 
Boende, 5 000–8 000 kronor 
Totalt: 125 000 kronor 

Finansiering:   
Kultur 48905, 25 000 kronor 
Kommunstyrelsens oförutsedda 00902, 100 000 kronor 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
100 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 57, fortsättning Dnr KS 2022/748 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef kultur och fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 58 Dnr KS 2022/720 

 

Förfrågan om tomtköp, Hede kyrkby 77:29 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

kommunstyrelsen ger samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att sälja 
fastigheten Hede Kyrkby 77:29 genom fastighetsreglering. 

Ärende 

Kommunen har fått in en förfrågan av en fastighetsägare om att få köpa den 
intilliggande fastigheten Hede Kyrkby 77:29 för att utöka sin nuvarande 
fastighet med mer trädgård samt kompletterande byggnation i framtiden.  
Fastigheten ingår idag i tomtkön, som har till syfte att få till 
permanentbostadsbebyggelse. Då avsteg från detta görs i och med denna 
förfrågan föreslår förvaltningen att en fastighetsreglering i samband med köp 
av fastigheten ska göras. Kostnad för fastighetsreglering bekostas av köpare. 
Detta för att förhindra köp av fastigheter i spekulation om senare byggnation. 
Fastigheten befinner sig i ett område där det under flera års tid varit låg 
efterfrågan och hög tillgång på kommunala tomter för 
permanentbostadsbyggnation. 
 
Priset föreslås sättas till 24 kronor per kvadratmeter, den nedre gränsen för 
försäljning av tomtmark inom kommunen. 

Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att sälja fastigheten för att 
fastighetsägaren ska få en mer attraktiv fastighet. Efterfrågan på kommunala 
tomter i området är låg och tillgången är hög.  

Ekonomi 
Förslaget påverkar kommunens ekonomi positivt. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Hede 
Kyrkby 77:29 genom fastighetsreglering. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 58, fortsättning Dnr KS 2022/720 

 

Beslutet skickas till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Mark- och exploateringsingenjör 
Mark- och exploateringshandläggare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 59 Dnr KS 2022/721 

 

Förfrågan om tomtköp, Hede kyrkby 77:40 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Hede 
Kyrkby 77:40 genom fastighetsreglering. 

Ärende 

Kommunen har fått in en förfrågan av en fastighetsägare om att få köpa den 
intilliggande fastigheten Hede Kyrkby 77:40 för att utöka sin nuvarande 
fastighet med mer trädgård samt kompletterande byggnation i framtiden.  
Fastigheten ingår idag i tomtkön, som har till syfte att få till 
permanentbostadsbebyggelse. Då avsteg från detta görs i och med denna 
förfrågan föreslår förvaltningen att en fastighetsreglering i samband med köp 
av fastigheten ska göras. Kostnad för fastighetsreglering bekostas av köpare. 
Detta för att förhindra köp av fastigheter i spekulation om senare byggnation. 
Fastigheten befinner sig i ett område där det under flera års tid varit låg 
efterfrågan och hög tillgång på kommunala tomter för 
permanentbostadsbyggnation. 
 
Priset föreslås sättas till 24 kronor per kvadratmeter, den nedre gränsen för 
försäljning av tomtmark inom kommunen. 

Ekonomi 
Förslaget påverkar kommunens ekonomi positivt. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Hede Kyrkby 77:40 genom 
fastighetsreglering. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Mark- och exploateringsingenjör 
Mark- och exploateringshandläggare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 60 Dnr KS 2022/747 

 

Överlåtelse av exploateringsavtal, Funäsdalen 16:156, 
16:197-16:200 

Beslut 

Den nya ägaren av exploateringsområdet, Ortalis Byggnation AB godkänns, 
och de inträder som part i exploateringsavtalet i stället för de tidigare ägarna. 

Ärende 

Den 7 maj 2011 vann en detaljplan för Funäsdalen 16:47 med flera laga 
kraft. Planens syfte är att tillskapa byggnation. Planområdet omfattar ca 11,3 
ha. 2011 upprättades ett exploateringsavtal med de tidigare ägarna. 
  
Del av detaljplaneområdet som omfattar fastigheterna Funäsdalen 16:156, 
16:197, 16:198, 16:199 och 16:200 har nu sålts till Ortalis Byggnation AB, 
559025-3067. Total areal är cirka 10 980 kvadratmeter. 

Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att gå med på ett 
överlåtande av befintligt exploateringsavtal för att få till den byggnation som 
exploateringsavtal samt tillhörande detaljplan syftar till. 

Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
godtar den nya ägaren av exploateringsområdet, Ortalis Byggnation AB, och 
att de inträder som part i exploateringsavtalet i stället för de tidigare ägarna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Mark- och exploateringsingenjör 
Mark- och exploateringshandläggare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 61 Dnr KS 2022/755 

 

Möjligt förvärv av statlig mark i Ljusnedal och 
Bruksvallarna 

Beslut 

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter att 
förvärva mark, där möjlighet till framtida upplåtelse i form av tomträtt ingår, 
av Statens fastighetsverk. 

Ärende 

Härjedalens kommun har brist på mark i de västra delarna av kommunen. 
Förvaltningen har ett stående uppdrag att se över möjligheterna att förvärva 
mark inom de kommundelar med brist. Då dessa markområden är statliga, 
önskar förvaltningen ett politiskt beslut att utreda dessa möjligheter 

Ekonomi 
Utredningen påverkar inte kommunens ekonomi. Vid ett eventuellt förvärv, 
krävs ett politiskt beslut. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
uppdrar till samhällsutvecklingsförvaltningen att utreda möjligheter att 
förvärva mark av Statens fastighetsverk. 

Förslag under sammanträdet 

Mats Ericsson (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
möjlighet till framtida upplåtelse i form av tomträtt ingår i uppdraget.  
Per-Erik Johansson (S) föreslår bifall till Ericssons tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag med Ericssons (C) tillägg och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef samhällsutvecklingsförvaltningen 
Mark- och exploateringsingenjör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 62 Dnr KS 2022/775 

Trafikmätning, Funäsdalen 

Beslut 

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en mätning av 
trafikflödet i Funäsdalen. Eventuella kostnader ska godkännas av 
samhällsutvecklingsutskottet. 

Ärende 

Mats Ericsson (C) som ingår i gruppen för den fördjupande översiktsplanen i 
Funäsdalen, lyfter behovet av en mätning av trafikflödet i Funäsdalen för att 
kunna se eventuella fördelar med en omdragning av trafiken genom 
Funäsdalen.  

Idag är trafiksituationen i Funäsdalen otillfredsställande och genom en 
omfördelning av trafiken skulle situationen förbättras på ett tillfredsställande 
sätt. För att kunna lyfta frågan vidare till Region Jämtland Härjedalen och 
Trafikverket behöver kommunen ha ett konkret underlag. 

Förslag under sammanträdet 

Mats Ericsson (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en 
mätning av trafikfördelningen i Funäsdalen. 

Tjänstemannaförslag under sammanträdet

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att om en mätning genererar 
eventuella kostnader kommer frågan tillbaka till 
samhällsutvecklingsutskottet för godkännande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt Ericssons 
(C) förslag med tillägget från förvaltningen och fastslår att svaret är ja.

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Gatuingenjör 
Chef, infrastruktur och flygplats 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 63  

 

Övrig fråga, Svegs badhus 

Ärende 

Bengt-Arne Persson (L) undrar hur den skrivelse som inkommit gällande 
Svegs badhus, KS 2022/738, ska hanteras. 

Linda Bergström, avdelningschef kultur och fritid, svarar att hon haft ett 
dialogmöte med vissa av avsändarna till skrivelsen. När det gäller 
personalärenden kan förvaltningen meddela att de följer upp och jobbar tätt 
med HR samt följer gällande rutiner, men kan inte svara närmare än så. 

Mats Ericsson (C) påtalar att detta måste hanteras av 
tjänstemannaorganisationen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 64 

Övrig fråga, Skyltning av Svegs Skidstadion 

Ärende 

Bengt-Arne Persson (L) undrar varför det saknas skyltning på skidstadion i 
Sveg. 

Linda Bergström, avdelningschef kultur och fritid, svarar att de tagit ner den 
gamla översiktskartan då den var missvisande. Alla spår har setts över med 
GPS och samarbete sker med avdelningen för infrastruktur gällande 
framtagande av en ny karta. 

Målet är att den nya kartan ska sitta uppe innan skidsäsongen startar, men 
redan nu går det att se spåren i den digitala karta som finns tillgänglig genom 
till exempel kommunens webbplats. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-09-06 

Suu § 65  

 

Övrig fråga, Växthus i Sveg 

Beslut 

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för 
arbetsmarknadsavdelningen att hyra växthuset i Sveg för egen odling av till 
exempel blommor och grönsaker. 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) anser att kommunen, och då främst genom 
arbetsmarknadsavdelningen bör ta till vara på det växthus som finns på 
västra industriområdet i Sveg. 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten för arbetsmarknadsavdelningen att hyra växthuset i Sveg för 
egen odling av till exempel blommor och grönsaker. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt Länsbergs 
(SD) förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Enhetschef, miljöenheten/Idamic Härjedalsgatan 
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