
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

 

Plats och tid P1, Medborgarhuset Sveg, 09.00–14.45  

Ajournering 10.10–10.20, 12.40–13.30  

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

 

Övriga närvarande Jonas Kojan, förvaltningschef 
Sarah Tjärnås, sekreterare 
Mats Hvalgren, Lhyfe § 81 
Annichen Kringstad, projektledare Härjedalsmat § 81 
Julia Pearson, Hushållningssällskapet Jämtland § 81 
Åke Remén, avdelningschef kost och service § 81 
Linnéa Rohlin, landsbygdsutvecklare § 81 
Linda Bergström, avdelningschef kultur och fritid §§ 81, 84–87 
Mathias Wiberg, avdelningschef flygplats och infrastruktur § 81 
Oscar Elffors, mark- och exploateringsingenjör § 81 
Per Palage, trafiksamordnare §§ 81, 89 
Ola Regnander, ekonomichef § 82 
 

 

Paragrafer 81–90  

Ordförande Lars-Olof Mattsson (M) 
 

Justerare Ted Länsberg (SD) 
 

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från 
Härjedalens kommun digitalt, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 287/2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

 

Ärendelista 
 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 81 Information från förvaltningen  
§ 82 Ekonomisk uppföljning 2021/279 
§ 83 Meddelanden  
§ 84 Medborgarförslag om att kommunen återställer 

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

2022/375 
med flera 

§ 85 Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården och utedassen 

2022/393 

§ 86 Medborgarförslag om att inrätta ett folkhälsopris 2022/600 
§ 87 Motion att kommunen återupptar och ansvarar 

för klippning av gräs på grönytor i 
bostadsområden och i villakvarter 

2022/619 

§ 88 Godkännande av ny exploatör för detaljplan 
Hede kyrkby 15:31 

2022/972 

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

2022/944 

§ 90 Övrig fråga, arbetsmarknadsenheten  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 81 

Information från förvaltningen 

Ärende 

Mats Hvalgren från Lhyfe Nordic presenterar företagets ambitioner och 
planer för vätgasproduktion i kommunen. 

Annichen Kringstad, projektledare Härjedalsmat och Julia Pearson, 
Hushållningssällskapet Jämtland slutredovisar projektet Härjedalsmat, Julia 
ger även information om framtiden för matvarumärket Härjedalsmat. 

Kost- och serviceavdelningens chef, Åke Remén informerar om händelser på 
avdelningen. Samt redovisar den årliga kundnöjdhetsundersökning som 
gjorts av måltider inom äldreomsorgen. 

Linda Bergström, kultur- och fritidschef tillsammans med Linnéa Rohlin, 
landsbygdsutvecklare informerar om det fortsatta arbetet med lekparken i 
Sveg, Järnvägsparken. 

Per Palage ger utskottet information utifrån sin roll som trafiksamordnare. 

Mathias Wiberg, avdelningschef infrastruktur redogör för det pågående 
arbetet med återlämning av skötsel av enskilda vägar. 

Mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors ger en status för de 
planbeställda tomterna i Sveg, KS § 224/2021, projektet är för närvarande 
pausat. 

Förvaltningschefen informerar utskottet om händelser på förvaltningen. 

_____ 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 10.10–10.20 och 12.40–13.30. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 82 Dnr KS 2021/279 

 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ola Regnander, ekonomichef ger utskottet en budgetuppföljning efter 
utgången av oktober. Periodens avvikelse från budget är minus  
2 182 000 kronor. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 83  

 

Meddelanden 

Ärende 

Samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 

Delegationsbeslut från samhällsutvecklingsförvaltningen  
3 oktober–11 november. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 84 Dnr KS 2022/375–381, 383–392, 396, 
398–399, 403, 405, 410, 414, 419–422, 
429–435 

 

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

Beslut 

Beslutet gäller för samtliga medborgarförslag med i sak likalydigt förslag 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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

Ärende 

Hösten 2021 inkom flertalet medborgarförslag om att återställa hundrastgården 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 17 föreningar i Sveg med en 
förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en hundrastgård. 
Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls. 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.  
 
Kommunstyrelsen avslog samtliga medborgarförslag efter återremissen gällande 
hundrastgården den 13 april 2022 §§ 63–78. 
 
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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 84, fortsättning Dnr KS 2022/375–381, 383–392, 396, 
398–399, 403, 405, 410, 414, 419–422, 
429–435 

 

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 kommunen återställer hundrastgården vid Storön 
och lämnar driften till föreningen Hundlek i Sveg. 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne Persson (L) föreslår bifall till medborgarförslaget. 

Mats Ericsson (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om samhällsutvecklingsutskottets beslut ska gälla 
samtliga medborgarförslag med i sak likalydigt förslag som handläggs vid 
dagens sammanträde och finner att svaret är ja. 

Ordförande frågar om samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag eller enligt Perssons (L) förslag och fastslår att 
samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 

Samhällsutvecklingsutskottet godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för förvaltningens förslag. 
Nej-röst för Perssons (L) förslag. 

Omröstningsresultat 

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Per-Erik Johansson (S), Lars-Olof Mattsson (M). 
Nej-röst: Bengt-Arne Persson (L). 
Avstår: Ted Länsberg (SD). 

Ordföranden finner att samhällsutvecklingsutskottet med tre ja-röster mot en 
nej-röst och en som avstår har beslutat enligt förvaltningens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 84, fortsättning Dnr KS 2022/375–381, 383–392, 396, 
398–399, 403, 405, 410, 414, 419–422, 
429–435 

 

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 

8



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 85 Dnr KS 2022/393 

 

Medborgarförslag om att kommunen återställer 
hundrastgården och utedassen 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen återställer 
hundrastgården och utedassen. 

Ärende 

Hösten 2021 inkom flertalet medborgarförslag om att återställa hundrastgården 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 17 föreningar i Sveg med en 
förfrågan om det fanns intresse hos någon förening att driva en hundrastgård. 
Tre föreningar svarade nej och 14 föreningar svarade inte alls. 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.  
 
Kommunstyrelsen avslog samtliga medborgarförslag efter återremissen gällande 
hundrastgården den 13 april 2022 §§ 63–78. 
 
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.  
 
Utedass  
2019 fattades beslut om att sluta med skötsel av naturrastplatser längs flera 
vägar i Härjedalen. På Storön plockades befintliga utedass bort.  
Idag finns inte resurser i form av pengar och arbetstid i någon av de befintliga 
avdelningarna i samhällsutvecklingsförvaltningen för att återställa delen med 
utedass och sedan daglig drift av dem. 

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.  

9



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 85, fortsättning Dnr KS 2022/393 

 

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.  

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 kommunen återställer hundrastgården och 
utedassen. 

Beslutsgång 

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

Reservation 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 86 Dnr KS 2022/600 

 

Medborgarförslag om att inrätta ett folkhälsopris 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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

Ärende 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen angående instiftande av 
ett folkhälsopris.  
 
Invånare i Härjedalens kommun ska årligen kunna nominera personer, 
föreningar, organisationer eller företag som anses förtjänta av ett 
folkhälsopris. Aktiviteterna kan vara att öka den fysiska aktiviteten, skapa 
sociala mötesplatser, ökad 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 främjar man 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 
framgår att små aktiviteter kan ha stor och positiv inverkan på befolkningen. 
Priset ska årligen delas ut på årets sista kommunfullmäktigesammanträde. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen tar fram ett förslag på reglemente för hur 
folkhälsopriset ska delas ut. 

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 /år vilket är föreslagen 
prissumma. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 86, fortsättning Dnr KS 2022/600 

 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 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 Persson (L) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Folkhälsosamordnare  
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 87 Dnr KS 2022/619 

 

Motion att kommunen återupptar och ansvarar för 
klippning av gräs på grönytor i bostadsområden och i 
villakvarter 

Beslut 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärende 

Vox Humana föreslår att kommunen återupptas 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 2019-03-06 §83 att antalet kommunägda 
allmänna lekplatser minskas till 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 gemensamma bolaget med Bergs kommun, 
Vatten och miljöresurs, så togs bara grönytor som tillhör någon byggnad 
med i nya upphandlingar. Övriga grönytor som inte fanns vid en byggnad 
eller som det fanns dokumentation kring föll bort.   

Det finns ingen tidigare förteckning över vilka ytor det gäller och vid 
inkomna synpunkter tittas det över om ytan är välanvänd, hur den är 
strategiskt placerad i samhället och så vidare och om den bedöms som att 
den ska hållas i trim så skrivs den in i skötselplanen.     

I samtal med Vox Humana beskrivs ett exempel på en grönyta i Sveg som 
kontrakterad entreprenör var sen med att klippa under sommaren.  

Ingen kostnadsberäkning är gjord på hur mycket det skulle kosta kommunen 
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.  

Finansiering 
Ingen effekt på ekonomin. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 87, fortsättning Dnr KS 2022/619 

 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige anser 
motionen besvarad. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Motionären  
Avdelningschef kultur och fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 88 Dnr KS 2022/972 

 

Godkännande av ny exploatör för detaljplan Hede 
kyrkby 15:31 

Beslut 

Den nya ägaren av exploateringsområdet Hede kyrkby 15:31, Hansson & 
Eskhult group AB godkänns, och de inträder som part i exploateringsavtalet i 
stället för de tidigare ägarna. 

Ärende 

9 januari 2006 vann en detaljplan för Hede Kyrkby 15:31 laga kraft. Planens 
syfte är att tillskapa ca 20 nya tomter som blir belägen på mark som inte 
tidigare är planlagd. Planområdet ligger i de västligaste delarna av Hede och 
omfattar ca 6 ha. 2006 upprättades ett exploateringsavtal med de tidigare 
ägarna, Hede IK. 
 
Detaljplaneområdet är nu sålt till Hansson & Eskhult group AB, 559313-
8471. Härjedalens kommun godtar de nya ägarna av exploateringsavtalet. 

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

Finansiering 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att samhällsutvecklingsutskottet 
godtar den nya ägaren av exploateringsområdet Hede kyrkby 15:31, Hansson 
& Eskhult group AB, och att de inträder som part i exploateringsavtalet i 
stället för de tidigare ägarna. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Mark- och exploateringsingenjörer 
Mark- och exploateringshandläggare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 89 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 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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 aktuell föreskrift skall vara heltäckande behöver tillägg göras, då det 
har uppdagats en lucka i föreskriften. Om inte detta tillägg införs i 
föreskriften kan inte Härjedalens kommun besluta eller kräva en 
dispensansökan för dessa 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. 

Detta tillägg 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. 

Tjänstemannaförslag 

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

Beslutsgång 

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

_____ 
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Beslutet skickas till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Trafiksamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott 
2022-11-22 

Suu § 90  

 

Övrig fråga, arbetsmarknadsenheten 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) undrar om kommunens arbetsmarknadsenhet tagit del av 
information angående gratifikationen till personal för väl utfört arbete under 
coronapandemin.   

Förvaltningschef Jonas Kojan svarar att information har givits, men att han 
ska kontrollera hur den delgivits på aktuell enhet.  

_____ 

18


	Protokoll förstasida
	Information från förvaltningen
	Suu § 81 2022-11-22
Information från förvaltningen

	Ekonomisk uppföljning
	Suu § 82 2022-11-22
Ekonomisk uppföljning och budgetförutsättningar 2023

	Meddelanden
	Suu § 83 2022-11-22
Meddelanden

	Medborgarförslag om att kommunen återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg
	Suu § 84 2022-11-22
Medborgarförslag om att kommunen återställer hundrastgården vid Storön och lämnar över driften till föreningen Hundlek i Sveg
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Medborgarförslag om att kommunen återställer hundrastgården och utedassen
	Suu § 85 2022-11-22
Medborgarförslag om att kommunen återställer hundrastgården och utedassen
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarförslag om att inrätta ett folkhälsopris
	Suu § 86 2022-11-22
Medborgarförslag om att inrätta ett folkhälsopris
	Sida 1
	Sida 2


	Motion att kommunen återupptar och ansvarar för klippning av gräs på grönytor i bostadsområden och i villakvarter
	Suu § 87 2022-11-22
Motion att kommunen återupptar och ansvarar för klippning av gräs på grönytor i bostadsområden och i villakvarter
	Sida 1
	Sida 2


	Godkännande av ny exploatör för detaljplan Hede kyrkby 15:31
	Suu § 88 2022-11-22
Godkännande av ny exploatör för detaljplan Hede kyrkby 15:31

	Föreskrift om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med terrängskoter och annat motordrivet fordon inom regleringsområden i Härjedalens kommun
	Suu § 89 2022-11-22
Föreskrift om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med terrängskoter och annat motordrivet fordon inom regleringsområden i Härjedalens kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Övrig fråga, arbetsmarknadsenheten
	Beslut Suu 2022-11-22
Övrig fråga, arbetmarknadsenheten


