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Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 255 Medborgarförslag om att kommunen återställer 

hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/375 

§ 256 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/376 

§ 257 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/377 

§ 258 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
staketet till hundrastgården Storön Sveg och 
överlämnar driften till föreningen Hundlek i 
Sveg 

2022/378 

§ 259 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/379 

§ 260 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/380 

§ 261 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/381 

§ 262 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/383 

§ 263 Medborgarförslag om att kommunen sätter 
tillbaka staketet till hundrastgården vid Storön 
och låter föreningen Hundlek i Sveg ta över 
driften 

2022/384 

§ 264 Medborgarförslag om att kommunen sätter 
tillbaka staketet på rastgården Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/385 

§ 265 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/386 

§ 266 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården på storön i Sveg 

2022/387 

§ 267 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/388 
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§ 268 Medborgarförslag om att kommunen ska 
återställa hundrastgården i Sveg och överlämna 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/389 

§ 269 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/390 

§ 270 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek 

2022/391 

§ 271 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
staketet vid hundrastgården Storön Sveg och 
lämnar över driften till föreningen "Hundlek i 
Sveg" 

2022/392 

§ 272 Medborgarförslag om att kommunen ska sätta 
tillbaka staketet på rastgården Storön och lämna 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/394 

§ 273 Medborgarförslag om att rastgården för hundarna 
i Sveg återställs och sedan lämnas över till 
föreningen Hundlek i Sveg 

2022/395 

§ 274 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/396 

§ 275 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar driften till 
föreningen "Hundlek i Sveg" 

2022/398 

§ 276 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/403 

§ 277 Medborgarförslag om att kommunen ska sätta 
tillbaka hundrastgården, Sveg 

2022/405 

§ 278 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/410 

§ 279 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/414 

§ 280 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/419 

§ 281 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/420 

§ 282 Medborgarförslag om att hundrastgården 
behöver vara kvar 

2022/421 

§ 283 Medborgarförslag om att införa hundrastgården 2022/422 
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§ 284 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
staketet vid hundrastgården i Sveg och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/429 

§ 285 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/430 

§ 286 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/431 

§ 287 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen "Hundlek i  Sveg" 

2022/432 

§ 288 Medborgarförslag om att Härjedalens Kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till " Hundlek i Sveg" 

2022/433 

§ 289 Medborgarförslag att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/434 

§ 290 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar 
över driften till föreningen Hundlek i Sveg 

2022/435 

§ 291 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården och utedassen 

2022/393 

§ 292 Medborgarförslag om att inrätta ett folkhälsopris 2022/600 
§ 293 Medborgarförslag om att barn får vara på 

förskolan även när förälder är hemma och är 
2022/670 

föräldraledig med syskon 
§ 294 Motion att kommunen återupptar och ansvarar 

för klippning av gräs på grönytor i 
bostadsområden och i villakvarter 

2022/619 

§ 295 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 
läsår 2021–2022 

2022/986 

§ 296 Plan mot kränkande behandling läsår 2022–2023 2022/991 
§ 297 Avgifter och regler gällande förskola och 

fritidshem i Härjedalens kommun 
2022/829 

§ 298 Föreskrift om förbud mot körning i terräng på 
snötäckt mark med terrängskoter och annat 
motordrivet fordon inom regleringsområden i 
Härjedalens kommun 

2022/944 

§ 299 Ansvar för kommunala avfall avseende vissa 
enskilda avfallsströmmar 

2022/1037 

§ 300 Extra föreningsbidrag 2022 2022/1027 
§ 301 Fördjupad översiktsplan, Funäsdalen 2020/496 
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§ 302 Fördelning av riksnorm 2023 2022/968 
§ 303 Förlängning av samarbetsavtal hemsjukvård 2022/1021 
§ 304 Avtal om in- och utskrivning från slutenvård 

(LOSUS) 
2022/1022 

§ 305 Kommunstyrelsens dataskyddsombud 2022/1030 
§ 306 Kommunstyrelsens delegationsordning 2022/1064 
§ 307 Meddelanden  
§ 308 Delegationsbeslut  
§ 309 Ej verkställda beslut 2022 2022/545 
§ 310 Ekonomisk uppföljning  
§ 311 Medarbetarundersökning, information  
§ 312 Borgensåtagande Härjeåns kraft AB, information  
§ 313 Övrig fråga, ombyggnation Sonfjällsskolan  
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Ks § 255 Dnr KS 2022/375 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Beslutet i detta ärende gäller 
för samtliga i sak likalydande medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer hundrast-
gården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen ur 
budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar driften till föreningen Hundlek i Sveg.  
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Ks § 255, fortsättning Dnr KS 2022/375 
 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen låter 
beslutet i detta ärende gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) biträdd av Ted Länsberg (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller medborgarförslagen. 

Johan Fredholm (M) biträdd av Lars-Olof Mattsson (M), 
Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S) och Berit Lindstedt (HP) 
föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om beslutet i detta ärende kan gälla som beslut för 
övriga i sak likalydande medborgarförslag vid dagens sammanträde och 
fastslår att svaret är ja. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt Perssons och 
Länsbergs förslag eller enligt Fredholms med fleras förslag och fastslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Fredholms med fleras förslag. Omröstning 
begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för Fredholms med 
fleras förslag, nej för Perssons och Länsbergs förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Berit Lindstedt (HP), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Thomas Wiklund (M), 
Leif Nilsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej: Bengt-Arne "Baben" Persson (L), Ted Länsberg (SD). 
Avstår: Billy Anklew (-) 

Ordförande fastslår att kommunstyrelsen med 8 ja mot 2 nej och 1 som 
avstår beslutar enligt Fredholms med fleras förslag. 

Reservation 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (S) och Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 256 Dnr KS 2022/376 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslagen. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget 
svar. Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en 
nybildad förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över 
driften. Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala 
uppdragen. Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de 
delar som ej ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med 
övriga föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det 
här fallet rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar driften till föreningen Hundlek i Sveg. 
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Ks § 256, fortsättning Dnr KS 2022/376 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 

9



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 257 Dnr KS 2022/377 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår kommunen återställer hundrastgården 
vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 257, fortsättning Dnr KS 2022/377 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 258 Dnr KS 2022/378 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer staketet 
till hundrastgården Storön Sveg och överlämnar driften 
till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer staketet 
till hundrastgården Storön Sveg och överlämnar driften till föreningen 
Hundlek i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget 
svar. Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en 
nybildad förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över 
driften. Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala 
uppdragen. Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de 
delar som ej ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med 
övriga föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det 
här fallet rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 258, fortsättning Dnr KS 2022/378 
 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
staketet till hundrastgården Storön Sveg och överlämnar driften till 
föreningen Hundlek i Sveg. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 259 Dnr KS 2022/379 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen förslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 259, fortsättning Dnr KS 2022/379 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 260 Dnr KS 2022/380 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 260, fortsättning Dnr KS 2022/380 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 261 Dnr KS 2022/381 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 261, fortsättning Dnr KS 2022/381 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 262 Dnr KS 2022/383 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 262, fortsättning Dnr KS 2022/383 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 

21



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 263 Dnr KS 2022/384 
 

Medborgarförslag om att kommunen sätter tillbaka 
staketet till hundrastgården vid Storön och låter 
föreningen Hundlek i Sveg ta över driften 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen sätter tillbaka 
staketet till hundrastgården vid Storön och låter föreningen Hundlek i Sveg 
ta över driften. 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen ur 
budget 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 263, fortsättning Dnr KS 2022/384 
 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen sätter 
tillbaka staketet till hundrastgården vid Storön och låter föreningen Hundlek 
i Sveg ta över driften. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 264 Dnr KS 2022/385 
 

Medborgarförslag om att kommunen sätter tillbaka 
staketet på rastgården Storön och lämnar över driften 
till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen förslår att kommunen sätter tillbaka staketet 
på rastgården Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen ur 
budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen sätter 
tillbaka staketet på rastgården Storön och lämnar över driften till föreningen 
Hundlek i Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 264, fortsättning Dnr KS 2022/385 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 265 Dnr KS 2022/386 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen förslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 265, fortsättning Dnr KS 2022/386 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 266 Dnr KS 2022/387 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget 
svar. Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en 
nybildad förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över 
driften. Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala 
uppdragen. Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de 
delar som ej ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med 
övriga föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det 
här fallet rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen ur 
budget 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 266, fortsättning Dnr KS 2022/387 
 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 

29



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 267 Dnr KS 2022/388 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 267, fortsättning Dnr KS 2022/388 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 268 Dnr KS 2022/389 
 

Medborgarförslag om att kommunen ska återställa 
hundrastgården i Sveg och överlämna driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen ska återställa 
hundrastgården i Sveg och överlämna driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen ska 
återställa hundrastgården i Sveg och överlämna driften till föreningen 
hundlek i Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 268, fortsättning Dnr KS 2022/389 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 269 Dnr KS 2022/390 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 269, fortsättning Dnr KS 2022/390 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 270 Dnr KS 2022/391 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 270, fortsättning Dnr KS 2022/391 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 271 Dnr KS 2022/392 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer staketet 
vid hundrastgården Storön Sveg och lämnar över 
driften till föreningen "Hundlek i Sveg" 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer staketet 
vid hundrastgården Storön Sveg och lämnar över driften till föreningen 
"Hundlek i Sveg". 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
staketet vid hundrastgården Storön Sveg och lämnar över driften till 
föreningen "hundlek i Sveg". 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 271, fortsättning Dnr KS 2022/392 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 272 Dnr KS 2022/394 
 

Medborgarförslag om att kommunen ska sätta tillbaka 
staketet på rastgården Storön och lämna över driften 
till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen ska sätta tillbaka 
staketet på rastgården Storön och lämna över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala 
uppdragen. Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de 
delar som ej ingår i kärnverksamheten.  
Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga föreningsfrågor, det vill säga att 
föreningen får ett bidrag för att i det här fallet rusta upp en verksamhet de 
vill bedriva.  

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 272, fortsättning Dnr KS 2022/394 
 
Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att för ett mer attraktivt Sveg och för att få 
förbipasserande att stanna upp, så sätter tillbaka staketet på rastgården 
Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 273 Dnr KS 2022/395 
 

Medborgarförslag om att rastgården för hundarna i 
Sveg återställs och sedan lämnas över till föreningen 
Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att rastgården för hundarna i Sveg 
återställs och sedan lämnas över till föreningen Hundlek i Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala 
uppdragen. Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de 
delar som ej ingår i kärnverksamheten.  
Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga föreningsfrågor, det vill säga att 
föreningen får ett bidrag för att i det här fallet rusta upp en verksamhet de 
vill bedriva.  

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget om att rastgården för hundarna i Sveg återställs och 
sedan lämnas över till föreningen Hundlek i Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 273, fortsättning Dnr KS 2022/395 
 
Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 274 Dnr KS 2022/396 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 274, fortsättning Dnr KS 2022/396 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 275 Dnr KS 2022/398 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar driften till 
föreningen "Hundlek i Sveg" 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar driften till föreningen "Hundlek i Sveg". 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar driften till föreningen "Hundlek i 
Sveg". 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 275, fortsättning Dnr KS 2022/398 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 

47



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 276 Dnr KS 2022/403 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget 
svar. Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en 
nybildad förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över 
driften. Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala 
uppdragen. Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de 
delar som ej ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med 
övriga föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det 
här fallet rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen ur 
budget 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 276, fortsättning Dnr KS 2022/403 
 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 277 Dnr KS 2022/405 
 

Medborgarförslag om att kommunen ska sätta tillbaka 
hundrastgården, Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen ska sätta tillbaka 
hundrastgården, Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 
den 17 november 2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det 
finns förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget 
svar. Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en 
nybildad förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över 
driften. Föreningen har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala 
uppdragen. Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de 
delar som ej ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med 
övriga föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det 
här fallet rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen ska sätta 
tillbaka hundrastgården, Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 277, fortsättning Dnr KS 2022/405 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 278 Dnr KS 2022/410 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 278, fortsättning Dnr KS 2022/410 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 279 Dnr KS 2022/414 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 279, fortsättning Dnr KS 2022/414 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 280 Dnr KS 2022/419 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 280, fortsättning Dnr KS 2022/419 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 281 Dnr KS 2022/420 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 281, fortsättning Dnr KS 2022/420 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 282 Dnr KS 2022/421 
 

Medborgarförslag om att hundrastgården behöver vara 
kvar 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att hundrastgården ska vara kvar. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 282, fortsättning Dnr KS 2022/421 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 283 Dnr KS 2022/422 
 

Medborgarförslag om att införa hundrastgården 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen inför 
hundrastgården. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen ur 
budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 283, fortsättning Dnr KS 2022/422 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 284 Dnr KS 2022/429 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer staketet 
vid hundrastgården i Sveg och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen förslår att kommunen återställer staketet vid 
hundrastgården i Sveg och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 284, fortsättning Dnr KS 2022/429 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 285 Dnr KS 2022/430 
 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att Härjedalens kommun återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 285, fortsättning Dnr KS 2022/430 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 286 Dnr KS 2022/431 
 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att Härjedalens kommun återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 286, fortsättning Dnr KS 2022/431 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 

69



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 287 Dnr KS 2022/432 
 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen "Hundlek i Sveg" 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att Härjedalens kommun återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen "Hundlek i 
Sveg". 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 287, fortsättning Dnr KS 2022/432 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 

71



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 288 Dnr KS 2022/433 
 

Medborgarförslag om att Härjedalens Kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till " Hundlek i Sveg" 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att Härjedalens Kommun återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till " Hundlek i Sveg". 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 288, fortsättning Dnr KS 2022/433 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 289 Dnr KS 2022/434 
 

Medborgarförslag att Härjedalens kommun återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till 
föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att Härjedalens kommun återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 289, fortsättning Dnr KS 2022/434 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 

75



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 290 Dnr KS 2022/435 
 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över 
driften till föreningen Hundlek i Sveg 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att Härjedalens kommun återställer 
hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i 
Sveg. 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 
2021, § 194, att återremittera ärendet för att utreda om det finns förutsättningar 
för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer. 

Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften. 
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala uppdragen. 
Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de delar som ej 
ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med övriga 
föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det här fallet 
rusta upp en verksamhet de vill bedriva. 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 290, fortsättning Dnr KS 2022/435 
 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde, § 255, att beslutet i 
det ärendet också ska gälla som beslut för övriga i sak likalydande 
medborgarförslag vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 291 Dnr KS 2022/393 
 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården och utedassen 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården och utedassen. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslog den 21 oktober 2021 kommunstyrelsen 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2021, § 194, att återremittera 
ärendet för att utreda om det finns förutsättningar för någon lokal förening att 
driva en hundrastgård.  
 
Under slutet av januari 2022 gjordes ett utskick till sjutton föreningar i Sveg 
med en förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en 
hundrastgård. Tre föreningar svarade nej. Fjorton föreningar lämnade inget svar. 
Däremot kontaktades kommunen under våren av en representant för en nybildad 
förening, ”Hundlek i Sveg”, som är intresserad av att ta över driften. Föreningen 
har hos Skatteverket ansökt om ett organisationsnummer.  
 
Kommunen har för avsikt att tillmötesgå och föra dialog kring föreningens 
önskemål men den lösningen innefattar inte att kommunen återställer 
hundrastgården till vad den en gång var och sedan lämnar över driften.  
Kommunen och föreningen har fortsatt dialog.  
 
2019 beslutade kommunen att sluta med skötsel av naturrastplatser längs flera 
vägar i Härjedalen. På Storön plockades befintliga utedass bort. Idag finns inte 
vid någon av samhällsutvecklingsförvaltningens avdelningar resurser i form av 
pengar och arbetstid för att återställa och sedan underhålla utedassen. 

En hundrastgård tillhör ingen kärnverksamhet inom de kommunala 
uppdragen. Det innefattas heller inte i någon befintlig verksamhet inom de 
delar som ej ingår i kärnverksamheten. Frågan bör behandlas likvärdigt med 
övriga föreningsfrågor, det vill säga att föreningen får ett bidrag för att i det 
här fallet rusta upp en verksamhet de vill bedriva.  

Att hålla en rastplats med utedass ingår heller inte i det kommunala 
kärnuppdraget.  

78



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 291, fortsättning Dnr KS 2022/393 
 

Finansiering 
Om föreningen tar över befintligt staket betalas ett bidrag ut till föreningen 
ur budget 2022. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården och utedassen. 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 292 Dnr KS 2022/600 
 

Medborgarförslag om att inrätta ett folkhälsopris 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

Ärende 

Flera personer som bor i kommunen föreslår att kommunen inrättar ett 
folkhälsopris. 
 
Enligt förslaget ska invånare i kommunen kunna årligen nominera personer, 
föreningar, organisationer eller företag som anses förtjänta av ett folkhälsopris. 
Aktiviteterna kan vara att öka den fysiska aktiviteten, skapa sociala mötes-
platser, öka kunskap inom kost och sunda levnadsvanor. Mötesplatserna ska 
vara drogfria och tillgängliga, aktiviteterna ska vara krav- och prestationslösa 
där deltagandet är det viktiga. Fysisk aktivitet med ett utökat socialt nätverk 
stärker inte bara den kroppsliga hälsan utan också den mentala hälsan. 
 
Genom priset skulle man främja medborgare att engagera sig och att ta initiativ 
till aktiviteter som påverkar hälsan positivt. Barn och ungdomsaktiviteter bör 
prioriteras men också det som är generationsöverskridande och integrerande 
aktiviteter för att fånga upp utsatta grupper. I riktlinjerna för folkhälsan i 
Härjedalens kommun är ledordet ”God hälsa och välbefinnande”. För att nå dit 
behövs många aktörer, i samverkan, över hela kommunen där det tydligt fram-
går att små aktiviteter kan ha stor och positiv inverkan på befolkningen. Priset 
ska årligen delas ut på årets sista fullmäktigesammanträde. 

Att öka frivilliga aktiviteter för individers hälsa påverkar samhällsekonomin 
positivt. En befolkning med god hälsa skapar trygghet och tillväxt. 
Samhällsekonomin påverkas positivt på kort och lång sikt. 

Finansiering 
Priset genererar en kostnad på 5 000 kronor per år, vilket är föreslagen 
prissumma. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att instifta ett folkhälsopris 
till de som bidrar till en bättre hälsa för befolkningen i Härjedalens kommun. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) biträdd av Johan Fredholm (M) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Folkhälsosamordnare  
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Förslagsställaren 
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Medborgarförslag om att barn får vara på förskolan 
även när förälder är hemma och är föräldraledig med 
syskon 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att barn får vara på förskolan även 
när förälder är hemma och är föräldraledig med syskon. 
 
Ett barn får ha en plats på förskolan på 15 timmar när en förälder är föräldra-
ledig med ett yngre syskon, detta regleras i kommunens styrdokument för 
taxor och regler för förskola och fritidshem. Vårdnadshavarens arbete är 
grunden till rätten för förskoleplats. Bildningsförvaltningen kommer 
förtydliga styrdokumentet så det framgår tydligare än vad det gör idag. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om att barn får vara på förskolan 
även när förälder är hemma och är föräldraledig med syskon. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Bildningschef 
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Motion att kommunen återupptar och ansvarar för 
klippning av gräs på grönytor i bostadsområden och i 
villakvarter 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Ärende 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunen återupptar och ansvarar för klippning 
av gräs på grönytor i bostadsområden och i villakvarter. 
 
Sedan nämnda ytor övergått till att bli ”ängsmark” så kan barn och ungdomar inte 
lägre använda ytorna till utomhusaktiviteter.  

Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2019, paragraf 83, att  kommunägda 
allmänna lekplatser ska vara två; SJ-parken i Sveg samt Risnäset i Funäsdalen. 
I samband med detta upphandlades inte gräsklippning på de ytor där lekplatser 
togs bort. Under åren 2020–2021 har flera synpunkter inkommit kring detta 
och de gamla lekparksytorna ses nu över regelbundet. 

Det har också uppdagats att i samband med att fastighetsavdelningen övergick 
till det då nystartade bolaget Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, så 
togs bara de grönytor som tillhör någon byggnad med i nya upphandlingar. 
Övriga grönytor som inte fanns vid en byggnad eller som det fanns dokument-
ation kring föll bort. Det finns ingen tidigare förteckning över vilka ytor det 
gäller och vid inkomna synpunkter tittas det över om ytan i fråga är välanvänd, 
hur den är strategiskt placerad i samhället, och så vidare. Om det därefter 
bedöms att ytan ska hållas i trim skrivs den in i skötselplanen. 

Det finns ingen beräkning av kostnaden för att sköta all kommunal mark vid 
bostadsområden och i villakvarter. Härjedalens kommun äger omfattande 
markområden på flertalet orter i kommunen. Det innebär också att någon 
behöver titta på vilka avgränsningar som skulle behöva göras.  

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige samma 
förslag som samhällsutvecklingsutskottet och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Ks § 295 Dnr KS 2022/986 
 

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsår 
2021–2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsförvaltningen för läsår 2021–2022. 

Ärende 

I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete 
som innebär att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras, 
följas upp och utvecklas samt dokumenteras. Detta ska ske på 
huvudmannanivå liksom på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara uppfyllelse av de nationella målen. Om det vid 
uppföljning eller på annat sätt framkommer att det finns brister i 
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.  
 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet för läsår 2021–2022. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsförvaltningen för läsår 2021–2022 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Bildningschef 
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Plan mot kränkande behandling läsår 2022–2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner plan mot kränkande behandling läsåret 2022–
2023, för samtliga förskolor och skolor i kommunen.  

Ärende 

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att 
bemötas med respekt. Därför är arbetet för att förebygga kränkande 
behandling ett viktigt område. 
 
Huvudmannen har ansvar för att det varje år upprättas en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn och elever på samtliga enheter. Planen ska 
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas 
eller genomföras under det kommande året och en redogörelse för hur de 
planerade åtgärderna från förra läsårets plan har genomförts. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner plan mot kränkande behandling läsåret 2022–
2023, för samtliga förskolor och skolor i kommunen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Rektorer 
Bildningschef 
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Avgifter och regler gällande förskola och fritidshem i 
Härjedalens kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Avgifter och regler gällande förskola och fritidshem 
i Härjedalens kommun.  

Ärende 

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderat styrdokument 
för avgifter och regler gällande förskola och fritidshem med anledning av att 
det behöver förtydligas när barn har rätt till förskoleplats. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar Avgifter och regler gällande förskola och fritidshem 
i Härjedalens kommun. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Bildningschef 
Kommunsekreterare 
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Ks § 298 Dnr KS 2022/944 
 

Föreskrift om förbud mot körning i terräng på snötäckt 
mark med terrängskoter och annat motordrivet fordon 
inom regleringsområden i Härjedalens kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Föreskrift om förbud mot körning i terräng på 
snötäckt mark med terrängskoter och annat motordrivet fordon inom 
regleringsområden i Härjedalens kommun. 

Ärende 

För att kommunens nu gällande föreskrift om förbud mot körning i terräng 
på snötäckt mark med terrängskoter och annat motordrivet fordon inom 
regleringsområden i Härjedalens kommun ska vara heltäckande behöver ett 
tillägg göras. Om inte tillägget införs i föreskriften kan inte Härjedalens 
kommun besluta eller kräva en dispensansökan för vissa typer av 
verksamheter. 
Tillägg: Punkt 14. Trafik med motordrivet fordon (som inte är snöskoter) får 
endast utföras, på sjöisar av ansvarig verksamhetsutövare. 
Dispens från Härjedalens kommun krävs. 
 
Den nya föreskriften ersätter tidigare föreskrifter, KS § 10/2022 och  
KS § 299/2019. 

Tillägget bör införas i föreskriften för att skapa möjlighet för Härjedalens 
kommun att medge dispenser för motordrivet fordon på sjöisar inom de 
befintliga regleringsområdena i Härjedalens kommun. 

Finansiering 
Ingen finansiering krävs. 

Förslag från beredande organ 

Samhällutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar Föreskrift om förbud mot körning i terräng på 
snötäckt mark med terrängskoter och annat motordrivet fordon inom 
regleringsområden i Härjedalens kommun. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Trafiksamordnare 
Kommunsekreterare 
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Ansvar för kommunala avfall avseende vissa enskilda 
avfallsströmmar 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
förslag som svar på remissen. 

Ärende 

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag (Naturvårdsverkets dnr NV-0257-
22) till nya bestämmelser för hur vissa så kallade avfallsströmmar ska 
hanteras. 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB har förberett ett förslag till svar 
på remiss. Remissen ska besvaras senast den 30 december. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
förslag som svar på remissen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Regeringskansliet 
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Ks § 300 Dnr KS 2022/1027 
 

Extra föreningsbidrag 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen betalar ut extra föreningsstöd för totalt 1 605 000 kronor 
under 2022. 

Ärende 

Den tredje november gav kommunledningsutskottet samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en extra utbetalning av 
föreningsstöd 2022. Bakgrunden är att kommunen i år ser ut att göra ett bra 
resultat samtidigt som föreningar på grund av läget i omvärlden, med 
återhämtning efter covid-19 och ett krig i Ukraina, kämpar med sin ekonomi. 

Det extra föreningsstödet riktar sig till de föreningar som har driftkostnader 
för en byggnad eller anläggning. Det grundar sig på inskickade uppgifter för 
utbetalning av driftstöd för idrottsanläggning eller samlingslokal under 2022. 
Fördelning enligt bilaga.  

Finansiering 
Konto 00902 Till kommunstyrelsens förfogande, 701 500 kronor 
Konto 00903 Medfinansiering projekt, 903 500 kronor 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
betala ut extra föreningsstöd för totalt 1 605 000 kronor under 2022.  

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Johan Fredholm (M), 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Berit Lindstedt (HP), Ted Länsberg (SD) 
och Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef kultur och fritid 
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Ks § 301 Dnr KS 2020/496 
 

Fördjupad översiktsplan, Funäsdalen 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer under perioden 22 december till 26 februari ut 
planen till granskning. 

Ärende 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 12 december 2019 att ge 
miljö- och byggavdelningen i uppdrag att revidera den fördjupade 
översiktsplanen för Funäsdalen-Ljusnedal. Arbetet påbörjades av miljö- och 
byggavdelningen i september 2020. 

Ett förslag till fördjupad översiktsplan ställdes den 25 februari till den 24 
april i år ut för samråd. Arbetet att ta fram samrådshandlingar inkluderade 
även två riktade medborgardialoger samt en inledande undersökning. Miljö- 
och byggavdelningen har nu tillsammans med den av politiker bestående 
arbetsgruppen tagit fram ett förslag till granskningshandling samt 
samrådsredogörelse.  

Innan planen kan antas ska samråd med länsstyrelsen, regionen och berörda 
kommuner ske. Kommunens medlemmar, andra myndigheter, 
sammanslutningar och privatpersoner som har ett väsentligt intresse av 
förslaget är också välkomna att lämna synpunkter. 

Planchef Tina blomster tillsammans med planingenjör Malin Bernhardsson 
och samhällsplanerare Karin Nordström lämnar en information om arbetet 
med att ta fram den nya planen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen under 
perioden 22 december till 26 februari ställer ut planen till granskning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och 
fastslår att svart är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Planingenjör 
Samhällsplanerare 
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Fördelning av riksnorm 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av riksnorm för beräkning av 
försörjningsstöd för år 2023. Beslut gäller från 2023-01-01. 

Ärende 

Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstöd ska höjas 2023. 
Riksnormen är fördelad på olika hushållstyper och åldersintervaller. 
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Sedan 2012 åligger det 
kommunerna själva att sedan fördela riksnormen på de olika kostnadsposter 
som ingår. Socialstyrelsen har inför år 2023 räknat upp varje post inom 
riksnormen med 8,6 procent.  
 
I ärendets bilaga 1 redovisas de riksnormsbelopp som föreslås gälla under 
2023, inklusive fördelningen av delposter. 

Förvaltningen har fördelat ökningen procentuellt lika på alla poster förutom 
dagstidning/telefon som ej höjts alls då denna kostnad inte bedöms ha ökat i 
pris i samma omfattning som övriga poster.   

Finansiering 
Förslag till beslut kommer inte medföra någon märkbar påverkan av 
ekonomin. Att riksnormen höjs inför 2023 kommer medföra en viss ökad 
kostnad på ekonomiskt bistånd vilket beräknats när budget lades. 

Förslag från beredande organ 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av riksnorm för beräkning av 
försörjningsstöd för år 2023. Beslut gäller från 2023-01-01. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef   
Enhetschef IFO/Bistånd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 303 Dnr KS 2022/1021 
 

Förlängning av samarbetsavtal hemsjukvård 

Beslut 

Kommunstyrelsen förlänger vid årsskiftet 2022/23 inte automatiskt 
samverkansavtalet om hemsjukvård med två år, utan ett år – till och med 31 
december 2023, samt inleder skyndsamt processen att revidera avtalet. 

Ärende 

Kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har en 
gemensam ambition att ge invånarna en god vård och omsorg med hög 
kvalitet oberoende av organisation och oavsett vem som bär kostnad-
sansvaret. Samverkan ska ske i en anda av öppenhet och dialog och med ett 
ömsesidigt åtagande att bidra till en gynnsam utveckling av parternas hälso- 
och sjukvårdsverksamhet i samverkan med socialtjänsten till nytta för 
invånarna. Den enskilde ska ges kontinuitet i vård och behandling även om 
huvudmannen som svarar för insatserna skiftar under vårdperioden. 
Samverkan ska präglas av förtroende, tillit för varandras kompetens, att alla 
gör sitt bästa och är lojala mot fattade beslut och gällande rutiner. Oavsett 
huvudman ska vården och omsorgen i så stor utsträckning som möjligt 
planeras gemensamt mellan huvudmännen och tillsammans med den 
enskilde/närstående. 
 
Samverkansavtalet förlängdes 2020 och löper ut den 31 december 2022. Det 
finns en planerad process framåt för att revidera avtalet. Sociala vård och 
omsorgsgruppens (SVOMs) ledamöter från kommunerna lyfter att avtalet 
inte automatiskt ska förlängas i två år. SVOM rekommenderar att länets 
kommuner och Region Jämtland Härjedalen beslutar om förlängning av avtal 
med ett år till 31 december 2023. 

Bedömningen har gjorts utifrån beslut och dialog i SVOM och 
Fredagsgruppen.  

Finansiering 
Ingen direkt inverkan kopplat till budget, dock har avtalet stor inverkan på 
de totala hälso- och sjukvårdskostnader för ordinärt boende.  

Förslag från beredande organ 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att vid årsskiftet 2022/23 inte automatiskt 
förlänga Samverkansavtalet om hemsjukvård med två år, utan ett år – till och 
med 31 december 2023, samt att skyndsamt inleda processen att revidera 
avtalet. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Länssamordnare social välfärd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 304 Dnr KS 2022/1022 
 

Avtal om in- och utskrivning från slutenvård (LOSUS) 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner reviderat avtal om in- och utskrivning från 
slutenvård. Avtalet gäller till och med 31 december 2024. 

Ärende 

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård (2017:612) trädde i 
kraft den 1 januari 2018. Lagens syfte är att främja god och nära vård och 
socialtjänst av god kvalitet. Lagen ska särskilt främja att personer skrivs ut 
från slutenvården så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren 
bedömt att personen är utskrivningsklar. Målgruppen är personer som efter 
utskrivning från slutenvården behöver insatser från socialtjänst, kommunal 
eller regional primärvård eller regional öppenvård, oavsett utförare. 

Parterna har ett gemensamt ansvar för trygga och säkra övergångar i vården. 
Samarbete genom hela vårdkedjan säkrar att personen får socialtjänst och 
hälso- och sjukvård på rätt nivå och utifrån sitt individuella behov. Parterna 
delar målsättningen att alla personer ska få möjlighet att skrivas ut från 
sjukhuset när de är hemgångsklara, att inga ekonomiska ersättningar mellan 
kommun och region därmed ska behöva ske, och att detta ska ske med sådan 
kvalitet att återinskrivningar i slutenvård undviks. 

Avtalet och tillhörande riktlinje utgör lokala överenskommelser som 
förstärker samarbetet kring utskrivningar, utöver vad lagen kräver. Avtalet 
ersätter därmed lagens betalningsansvarsregler. Samtliga huvudmän åtar sig 
att följa lagen, avtal och riktlinjer. 

Ärendet har hanterats i samverkan mellan länets kommuner och Region 
Jämtland Härjedalen i Fredagsgruppen och sociala vård och omsorgsgruppen. 

Finansiering 
Lokala villkor för kommunens betalningsansvarsfrihet: 
1. En kommun befrias från betalningsansvar för varje månad där andelen 
utskrivna personer inom dag 0 och dag 1 uppgår till 75% eller mer. 
2. Betalningsansvar kvarstår för personer som blir kvar längre än 7 dygn (dvs 
från och med dag 8) efter att meddelande om utskrivningsklar skickats. 
Dessa villkor utgör den lokala överenskommelse som lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) medger. Om 
överenskommelsen slutar gälla regleras kommunens betalningsansvar i stället 
enligt femte kapitlet i den lagen. Villkor ett och två analyseras och beräknas 
oberoende av varandra. Analys och beräkning genomförs gemensamt enligt 
manual. Kommunerna debiteras med den summa per dygn som 
Socialstyrelsen fastställer (Socialstyrelsens föreskrift om belopp för 
utskrivningsklara patienter, årets version). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 304, fortsättning Dnr KS 2022/1022 
 

Förslag från beredande organ 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner reviderat avtal om in- och utskrivning från 
slutenvård och att avtalet ska gälla till och med 31 december 2024. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Enhetschef för bistånd 
Enhetschefer för sjuksköterskor Östra 
Enhetschef för sjuksköterskor Västra 
Länssamordnare social välfärd 

97



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 305 Dnr KS 2022/1030 
 

Kommunstyrelsens dataskyddsombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen entledigar Magnus Jönsson från uppdraget som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen, samt utser Mia Handmark till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  

Ärende 

Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) är varje myndighet 
skyldig att utse ett dataskyddsombud, vilket är ett personbundet uppdrag. För 
närvarande innehar säkerhetssamordnare Magnus Jönsson uppdraget som 
dataskyddsombud. Östersunds kommun har anställt Mia Handmark, med 
tanken att hon ska fungera som dataskyddsombud för flera av länets 
kommuner. Därför måste samtliga nämnder och styrelser samt kommun-
revisionen besluta att utse Mia Handmark som nytt dataskyddsombud samt 
entlediga Magnus Jönsson som dataskyddsombud. 

Finansiering 
Förslag till beslut ryms inom befintlig budget. Inget behov av särskild 
finansiering. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottets  förslag: 

Kommunstyrelsen entledigar Magnus Jönsson från uppdraget som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen, samt utser Mia Handmark till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Tillträdande och avgående dataskyddsombud 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 306 Dnr KS 2022/1064 
 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar en ny delegationsordning enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

Ärende 

Med anledning av ändringar i förvaltningsorganisationen stämmer inte 
längre vissa befattningars ansvarsområden överens med delegations-
ordningen. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag 
till ny delegationsordning. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen antar 
en ny delegationsordning enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och 
fastslår att svart är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
Kommunarkivarie 

99



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 307  
 

Meddelanden 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Beslut för naturreservatet Sälsjöhållan. 
Länsstyrelsen Jämtland 

Beslut, fråga om prövningstillstånd. 
Kammarrätten Sundsvall, dnr KS 2019/248 

Hälsoskyddstilsyner: Furulundsskolan, Lillhärdal; Härjedalens 
gymnasieskola; Sonfjällsskolan, Hede; Södra Skolan. 
Miljö- och byggnämnden, dnr KS 2022/43 

Inbjudan att nominera efter valet 2022. 
Kommuninvest ekonomisk förening 

Kf Bergs kommun § ,106 2022-11-24, Val av styrelseledamöter och ombud - 
Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
Bergs kommun 

Kf Bergs kommun § 125, 2022-11-24, Gemensam överförmyndarnämnd 
Bräcke kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun. 
Bergs kommun 

Kontrollrapporter avloppsreningsanläggningar: Lillhärdals 
avloppsreningsanläggning; Överbergs avloppsreningsanläggning. 
Miljö- och byggnämnden 

Livsmedelskontroller: Cafeterian Södra skolan, Sveg; Funäsdalens skola; 
Norra skolan, Sveg; Sonfjällsskolan Hede; Södra skolan, Sveg. 
Miljö- och byggnämnden, dnr KS 2022/51 

Nominering till Inlandskommunernas ekonomiska förening. 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 

Program spridningskonferens 2023. 
Region Jämtland-Härjedalen. 

Protokoll rådet för pensionärer och funktionsnedsatta 1 december 2022. 

Protokoll, regionens samverkansråd, 2022-11-07. 
Region Jämtland-Härjedalen 

Verksamhetsplan Budget 2023. 
Samordningsförbundet i Jämtlands län 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 308  
 

Delegationsbeslut 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan 
överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste 
kommunstyrelsesammanträde. 

Dnr Ärende Beslutsfattare 

DokumentId 
148708 

Avtalsrapporter november 2022 Flera olika 

KS 
2022/1039 

Yttrande över namnsättning av 
väg 

Kommun-
styrelsens 
ordförande 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 309 Dnr KS 2022/545 
 

Ej verkställda beslut 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärende 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartalsvis 
till fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande 
beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten har avbrutits 
och inte återupptagits inom tre månader.  

Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt hur 
lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. Statistiken 
ska vara uppdelad på kön. 

Rapport för kvartal tre 2022 presenteras för kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen överlämnar rapporten till 
kommunfullmäktige och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 310  
 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med november 2022. Prognosen är 
kommunen vid årets lut kommer att göra ett överskott på cirka 31,6 miljoner 
kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 311  
 

 

Medarbetarundersökning, information 

Ärende 

Sandra Hansen från Entergate, tillsammans med HR-chef Elin Lemon, 
lämnar kommunstyrelsen en information om och redovisar resultat av den 
medarbetarundersökning som under hösten genomförts bland kommunens 
personal.  

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 312  
 

Borgensåtagande Härjeåns kraft AB, information 

Ärende 

Härjeåns kraft AB:s VD Cecilia Norberg lämnar kommunstyrelsen en 
information om hur prisutvecklingen på elmarknaden har påverkat företagets 
behov av likvida medel. Företaget skulle behöva ett lån för att säkra sin 
likviditet, och för att kunna få lånet behövs borgensåtaganden från företagets 
ägare. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-14 

Ks § 313  
 

Övrig fråga, Sonfjällsskolan 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) frågar om det har kommit in några anbud på 
ombyggnationen av Sonfjällsskolan i Hede. Kommunchef Gunnel Gyllander 
svarar att ett antal anbud har kommit in och dessa ska öppnas den 20 eller 21 
december. 

_____ 
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