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Justerandes sign. 

Ärendelista 
 
§ 188 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 2021/587 

§ 189 Medborgarförslag om återställande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

2021/589 

§ 190 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 2021/590 

§ 191 Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården 
på Storön i Sveg 

2021/591 

§ 192 Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

2021/592 

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

2021/596 

§ 194 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 2021/597 

§ 195 Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

2021/623 

§ 196 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återinförs 

2021/627 

§ 197 Medborgarförslag om att återinföra hundrastplatser 2021/628 

§ 198 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återställs 

2021/629 

§ 199 Medborgarförslag om att hundrastgården 
återuppbyggs 

2021/630 

§ 200 Medborgarförslag om återuppförande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

2021/631 

§ 201 Medborgarförslag om återställande av 
hundrastgården i Sveg 

2021/632 

§ 202 Medborgarförslag om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs 

2021/638 

§ 203 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg ska 
återställas 

2021/672 

§ 204 Medborgarförslag om kommunens grönytor 2021/635 

§ 205 Medborgarförslag om att möten inom kommunens 
verksamheter fortsätter ske digitalt, även efter 
covid19-pandemin 

2020/593 
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§ 206 Avfallsföreskrifter Berg och Härjedalens kommun 2021/411 

§ 207 Medborgarförslag om överlämnande av vägar i 
Härjedalen 

2020/477 

§ 208 Motion om presentkort till fast anställd och 
vikarierande personal 

2021/409 

§ 209 Patientnämnden, information  

§ 210 Revisionsrapport, granskning av styrdokument 2021/464 

§ 211 Kvalitetsberättelse läsåret 2020-2021 
Verksamhetsplan 2021-2022 för elevhälsans 
medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI) 

2021/580 

§ 212 Nya kursplaner för grundskolan och grundsärskolan 
från och med höstterminen 2022 

2021/780 

§ 213 Fjärrundervisning läsåret 2021-2022 2021/791 

§ 214 Fördjupad översiktsplan, Vemdalsskalet 2020/497 

§ 215 Fördjupad översiktsplan Ramundberget, 
Bruksvallarna, Messlingen 

2021/799 

§ 216 Prioritering av fördjupade översiktsplaner 2021/800 

§ 217 Klimatanpassningsplan, information  

§ 218 Gemensamma miljö- och byggnämndens 
verksamheter, information 

 

§ 219 Bygdemedel 2021, återstående medel 2021/716 

§ 220 Arbetskläder, information  

§ 221 Medfinansiering, nybyggnation på Hede 
Hembygdsgård 

2021/813 

§ 222 Driftbidrag till Härjedalen Sveg Airport 2021/758 

§ 223 Planbeställning del av Funäsdalen 8:112 2021/746 

§ 224 Planbeställning Sveg 2:20 och 6:5 2021/749 

§ 225 Flytt av Funäsdalen bibliotek 2021/147 

§ 226 God och Nära vård och samarbetsavtal mellan 
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 

2021/308 
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§ 227 Föreläggande för Bruksvallarnas 
avloppsreningsverk , Funäsdalen 85:3 

2021/133 

§ 228 Överklagat beslut, kommunfullmäktige paragraf 
116/2021 (byvaktmästeri) 

2021/190 

§ 229 Överklagat beslut, medborgarförslag om att alla 
kommunala telefonsamtal ska spelas in 

2021/484 

§ 230 Kommunstyrelsens delegationsordning 2021/819 

§ 231 Kostnader för kommunens nya webbplats, 
information 

 

§ 232 Ekonomisk uppföljning  

§ 233 Delårsrapport 2021 2021/797 

§ 234 Kommunfullmäktiges arbetsordning 2021/713 

§ 235 Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund 2021/773 

§ 236 Avgift för tomtkö i Härjedalens kommun 2021/300 

§ 237 Försäljning del av Funäsdalen 8:112, Olen 2021/747 

§ 238 Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 2021/650 

§ 239 Räddningstjänsten, Delårsrapport 2021 2021/748 

§ 240 Meddelanden  

§ 241 Delegationsbeslut  

§ 242 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 2021/857 

§ 243 Redovisning ej färdigberedda motioner 2021/859 

§ 244 Redovisning verkställighet bifallna 
medborgarförslag 

2021/858 

§ 245 Redovisning verkställighet bifallna motioner 2021/860 

§ 246 Val av ombud till Svenskt vatten efter Pär Olofsson 2021/578 

§ 247 Övrig fråga, status enhetschefer sociala  

§ 248 Övrig fråga, status flytt IDAMIC till Senioren  

§ 249 Övrig fråga, naturrastplatserna  
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§ 250 Uppsägning av överenskommelse med regionen om 
regional samverkan 

2021/901 

§ 251 Övrig fråga, julbord för anställda  

§ 252 Övrig fråga, hälsocentralen i Sveg - närvårdsavtalet  

§ 253 Övrig fråga, medarbetarundersökning  

§ 254 Övrig fråga, utvärdering gemensam miljö- och 
byggnämnd samt gemensamt VA-bolag 

 

§ 255 Övrig fråga, utdelningsbara fondmedel  
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Justerandes sign. 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

BESLUT 

Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

Beslutet gäller för samtliga ärenden angående hundrastgård vid dagens 
sammanträde. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer eller 
anlägger en hundrastgård på Storön i Sveg. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 
 
Dagens krav på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården 
togs bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång 
till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning 
ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala 
värden för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 
meter högt, förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha 
dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket 
ska i en hundrastgård finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd 
mot regn och blåst och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är 
också viktigt att miljön är stimulerande. 
  
Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 
 
Förslagsställaren samt förslagsställare i två andra ärenden om 
hundrastgården närvarar och yttrar sig. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer drifts- och underhållskostnader. 
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FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Billy Anklew (-), 
Karin Holmin (VH), Johan Fredholm (M), Ted Länsberg (SD) och 
Åke Remén (V) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om det finns 
förutsättningar för någon lokal förening att driva en hundrastgård. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsens beslut i 
detta ärende också gäller för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som ska handläggas vid dagens sammanträde. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsens beslut i detta ärende också 
gäller för samtliga medborgarförslag om hundrastgård som ska handläggas 
vid dagens sammanträde och finner att svaret är ja. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt 
Zetterström-Bäckes yrkande och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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Justerandes sign. 

Medborgarförslag om återställande av hundrastgården 
på Storön, Sveg 

BESLUT 

Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården som fanns på Storön i Sveg. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 
 
Dagens behov av och krav på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare 
rastgården togs bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation 
samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för 
hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- 
och sociala värden för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara 
minst 1,2 meter högt, förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och 
ha dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket 
ska i en hundrastgård finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd 
mot regn och blåst och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är 
också viktigt att miljön är stimulerande. 
 
Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar mellan 
200 000-600 000 kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att 
räkna med. Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och 
halkbekämpning, samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer drifts- och underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

BESLUT 

Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer eller 
anlägger en hundrastgård på Storön i Sveg. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Dagens behov av och krav på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare 
rastgården togs bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation 
samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för 
hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- 
och sociala värden för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara 
minst 1,2 meter högt, förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och 
ha dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket 
ska i en hundrastgård finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd 
mot regn och blåst och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är 
också viktigt att miljön är stimulerande. 

Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om hundrastgård på Storön, 
Sveg. 
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BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården på 
Storön i Sveg 

BESLUT 

Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återinför 
hundrastgården på Storön i Sveg där den en gång var. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Dagens behov av och krav på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare 
rastgården togs bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation 
samt tillgång till latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för 
hundrastning ska vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- 
och sociala värden för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara 
minst 1,2 meter högt, förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och 
ha dubbelgrindar som är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket 
ska i en hundrastgård finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd 
mot regn och blåst och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är 
också viktigt att miljön är stimulerande. 

Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer drifts- och underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att återinföra 
hundrastgården på Storön, Sveg. 
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KS § 191, fortsättning Dnr KS 2021/591 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 
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Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person att kommunen återinför hundrastgården i Sveg 
där den var tidigare.   
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 

Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att återinföra 
hundrastgården i Sveg. 
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KS § 192, fortsättning Dnr KS 2021/592 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 193 Dnr KS 2021/596 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgård önskas åter vid 
Storön, Sveg 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen på nytt anlägger en 
hundrastgård på Storön. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning.  

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 

Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 193, fortsättning Dnr KS 2021/596 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 194 Dnr KS 2021/597 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurs-er för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 

Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om hundrastgård på Storön. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 194, fortsättning Dnr KS 2021/597 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 195 Dnr KS 2021/623 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återinför 
hundrastgården i Sveg. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 

Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att återinföra 
hundrastgården i Sveg. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 195, fortsättning Dnr KS 2021/623 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 196 Dnr KS 2021/627 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återinförs 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att hundrastgården ska återinföras. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 

Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården i Sveg 
återinförs. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 196, fortsättning Dnr KS 2021/627 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 197 Dnr KS 2021/628 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastplatser 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återinför 
hundrastplatserna. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 
  
Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att återinföra 
hundrastplatser. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 197, fortsättning Dnr KS 2021/628 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 198 Dnr KS 2021/629 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återställs 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården i Sveg.   
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 
  
Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården i Sveg 
återställs. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 198, fortsättning Dnr KS 2021/629 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 199 Dnr KS 2021/630 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården 
återuppbyggs 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att hundrastgården återuppbyggs. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 
  
Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården 
återuppbyggs. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 199, fortsättning Dnr KS 2021/630 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 200 Dnr KS 2021/631 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om återuppförande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att hundrastgården återuppförs vid 
Storön, Sveg. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 
  
Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 200, fortsättning Dnr KS 2021/631 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 201 Dnr KS 2021/632 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om återställande av hundrastgården 
i Sveg 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att hundrastgården i Sveg ska 
återställas.  

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer eller 
anlägger en hundrastgård på Storön i Sveg. 
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 
 
Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 
  
Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad om 5 000-6 000 kronor per år är att räkna med. 
Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halkbekämpning, 
samt eventuell skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 201, fortsättning Dnr KS 2021/632 

 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om återställande av 
hundrastgården i Sveg. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 202 Dnr KS 2021/638 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att hundrastgården åter anläggs där 
den fanns förut. 

Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 
 
Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 
  
Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna 
med. Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halk-
bekämpning, samt eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 202, fortsättning Dnr KS 2021/638 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 203 Dnr KS 2021/672 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg ska 
återställas 

BESLUT 

 Ärendet återremitteras för att utreda om det finns förutsättningar för någon 
lokal förening att driva en hundrastgård. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att hundrastgården i Sveg ska 
återuppstå.  
 
Den 21 maj 2019 beslutade dåvarande samhällsbyggnadsutskottet att 
avveckla hundrastgården då drift av sådan inte tillhör det kommunala 
kärnuppdraget. Det finns i förvaltningen varken ekonomiskt utrymme eller 
personella resurser för att återställa hundrastgården och återuppta driften av 
den. Samhälls-utvecklingsförvaltningen bedömer att en hundrastgård, för att 
minska risken för smittspridning, skulle behöva daglig tillsyn och 
renhållning. 

Kraven på en hundrastgård har ändrats sedan den tidigare rastgården togs 
bort. Aspekter som typ av inhägnad, underlag, vegetation samt tillgång till 
latrin och vatten ska vägas in. Områden som är avsatta för hundrastning ska 
vara av tillräckligt god kvalitet för att skapa rekreations- och sociala värden 
för hundar och hundägare. Rastgårdens staket bör vara minst 1,2 meter högt, 
förstärkt i nederkant för att förhindra utgrävning och ha dubbelgrindar som 
är lätta att öppna med en hand. Enligt Jordbruksverket ska i en hundrastgård 
finnas platser som kan ge såväl sol som skugga, skydd mot regn och blåst 
och en liggplats som är upphöjd från marken. Det är också viktigt att miljön 
är stimulerande. 
  
Att anlägga en rastgård på ca 1 000 kvadratmeter kostar 200 000-600 000 
kronor. En driftkostnad på mellan 5 000-6 000 kronor per år är att räkna 
med. Tillkommer gör kostnader för belysning, snöskottning och halk-
bekämpning, samt eventuell förstörelse, skadegörelse och långvarigt slitage. 

Ekonomi 
Att anlägga en hundrastgård skulle kosta 200 000—600 000 kronor. Till det 
kommer underhållskostnader. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att hundrastgården i Sveg 
ska återställas. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 203, fortsättning Dnr KS 2021/672 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ 188) att beslutet i 
det ärendet gäller som beslut för samtliga medborgarförslag om hundrastgård 
som handläggs vid dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 204 Dnr KS 2021/635 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om kommunens grönytor 

BESLUT 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

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

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

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om kommunens grönytor. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Johan Fredholm (M) yrkar att 
kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Häggkvists yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställaren 
Avdelningschef kultur och fritid 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 205 Dnr KS 2020/593 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att möten inom kommunens 
verksamheter fortsätter ske digitalt, även efter covid19-
pandemin 

BESLUT 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att digitala möten ska fortsätta att hållas 
även efter Covid19-pandemin. Som motivering anges antaganden om mindre stress 
för anställda, minskade kostnader för tjänsteresor liksom positiva effekter på 
klimatet. 
 
Sedan våren 2020 pågår en pandemi där läget kan förändras snabbt och med kort 
varsel. Pandemin har påskyndat digitalisering och gamla arbetssätt har, för att min-
ska de fysiska kontakterna människor emellan, bytts mot nya. Den digitala utveck-
lingen är bra, även om betydelsen av fysiska sammankomster inte bör underskattas 
ur ett arbetsmiljöperspektiv; samverkan med kollegor är en av grunderna till en god 
arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har i Mål och budget för år 2022 beslutat att kom-
munen ska verka för att använda tekniska lösningar och modern teknik samt för-
enkla medborgarnas kontakt med Härjedalens kommun med så kallade e-tjänster. 
 
Härjedalens kommun bevakar och följer upp medarbetarnas arbetsmiljö och utvärd-
erar det som hänt i en vidare mening; både på egen hand och i samarbete med regi-
onen och ansvariga myndigheter. Kommunen har tidigare beslutat att hösten 2021 
genomföra en medarbetarundersökning, som kommer att ge bra underlag för fort-
satta åtgärder. Användandet av digital kommunikation är bara en i raden av föränd-
ringar som kommer att påverka kommunens arbetssätt och sätt att organisera dag-
liga arbetsuppgifter som arbetsgivare och aktör. Effekterna av Covid-19 och dess 
påverkan behöver utredas ur en rad perspektiv, både på ett samlat sätt men även per 
verksamhet innan långsiktiga beslut kan fattas. Det arbetet måste ske såväl 
nationellt som lokalt i kommunens verksamheter. 

Ekonomi 
Förslaget till beslut förväntas inte påverka kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Karin Holmin (VH), Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M) och Mats Ericsson (C) yrkar att kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 205, fortsättning Dnr KS 2020/593 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Reméns yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
HR-chef  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 206 Dnr KS 2021/411 

 

Justerandes sign. 

Avfallsföreskrifter Berg och Härjedalens kommun 

BESLUT 

Kommunstyrelsen ändrar i förslaget så att det största angivna avståndet i 
meningen ”Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och 
anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter om inte särskilda skäl 
föreligger.” istället anges till 20 meter. 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallsföreskrifter. 

ÄRENDE 

Robin Loo och Ida Dahl från Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
presenterar förslaget till gemensamma avfallsföreskrifter för Berg och 
Härjedalens kommuner. Förslaget har varit utställt hos kommunerna mellan 
5 juli och 15 augusti. De har skickats för samråd enligt sändlista beslutad av 
kommunstyrelsen. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
förslaget till Avfallsföreskrifter. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen ändrar i 
förslaget så att det största angivna avståndet i meningen ”Vid anläggande av 
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska inte avstånd mellan 
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 
meter om inte särskilda skäl föreligger.” istället anges till 20 meter. 
Ordförande yrkar vidare att kommunstyrelsen därefter föreslår att 
kommunfullmäktige antar förslaget till avfallsföreskrifter. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkanden och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 207 Dnr KS 2020/477 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om överlämnande av vägar i 
Härjedalen 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen ska fortsätta att ha 
ansvaret för skötseln av enskilda vägar och för att finansiera detta fakturera 
berörda andelsägare kostnaderna för skötseln. 
 
Kommunen får sköta vägunderhåll men måste då ta ut kostnaden via skatt. 
Kommunen får inte, till skillnad från vad som gäller för till exempel 
VA-hanteringen, fakturera medborgarna för vägskötsel. I de fall kommunen 
sköter enskilda vägar fungerar kommunen som en entreprenör utan juridiskt 
ansvar mot trafikanterna, det ansvaret har istället den förening/GA som lejt 
in kommunen. Det gäller även om föreningen/GA är vilande. 
 
Påståendet att det krävs minst en kilometer lång väg för att ha rätt att söka 
bidrag till vägunderhållet stämmer inte. Det som fullmäktige har beslutat 
(§ 37/2020) är att ”Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av obetydlig 
längd”. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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

YRKANDE 

Billy Anklew (-) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V) 
och Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 207, fortsättning Dnr KS 2020/477 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anklews yrkande 
eller enligt Häggkvists yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Häggkvists yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
Häggkvists yrkande, nej-röst för att besluta enligt Anklews yrkande. 

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Sune Halvarsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej-röst: Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V), 
Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster 
beslutar enligt Häggkvists yrkande. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 208 Dnr KS 2021/409 

 

Justerandes sign. 

Motion om presentkort till fast anställd och 
vikarierande personal 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Jeanette Ek (V) med flera föreslår att Härjedalens kommun ger samtliga sina 
anställda ett presentkort, om 500 kronor, som kan användas hos olika 
näringsidkare i kommunen. Detta för att stödja lokala näringsidkare och 
uppmuntra kommunens medarbetare. Motionärerna menar att utbetalning av 
presentkortet bör göras senast årsskiftet 2021/2022.  
 
Motionärerna pekar på Ljusdals kommun som lämnat en sommargåva, i 
form av ett presentkort, till kommunalanställda. Presentkortet gavs i form av 
ett Mastercard och kunde nyttjas vid en rad butiker, restauranger samt hos 
fastighetsägare och tjänsteföretag. 
 
Inom Härjedalens kommuns finns inte en sammantagen förtagsförening som 
kan erbjuda presentkort såsom gjordes i Ljusdals kommun.  

Ekonomi 
500 (till exempel) presentkort om 500 kronor skulle kosta 250 000 kronor, 
1 000 presentkort skulle kosta 500 000 kronor och så vidare. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) biträdd av Åke Remén (V), Billy Anklew (-) och 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Olle Larsson (HP) och Johan Fredholm (M) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 208, fortsättning Dnr KS 2021/409 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins yrkande 
eller enligt Häggkvists yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Häggkvists yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
Häggkvists yrkande, nej-röst för att besluta enligt Holmins yrkande. 

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Sune Halvarsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej-röst: Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V), 
Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster 
beslutar enligt Häggkvists yrkande. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 209  

 

Justerandes sign. 

Patientnämnden, information 

ÄRENDE 

Utredaren vid patientnämndens förvaltning, Lillemor Olsson, tillsammans 
med nämndens ordförande Kia Carlsson, vice ordförande Harriet Jorderud 
och ledamoten Margareta Gladh och lämnar kommunstyrelsen en 
information om patientnämndens verksamheter. 

Nämnden behandlar klagomål och synpunkter från vårdtagare och 
vidareförmedlar dessa till sjukvårdens ledning. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 211 Dnr KS 2021/580 

 

Justerandes sign. 

Kvalitetsberättelse läsåret 2020-2021 Verksamhetsplan 
2021-2022 för elevhälsans medicinska (EMI) och 
psykologiska insats (EPI) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelse 2020-2021 och 
verksamhetsplan 2021-2022 för elevhälsans medicinska (EMI) och 
psykologiska insats (EPI). 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen tar del av elevhälsans kvalitetsberättelse 2020-2021 samt 
verksamhetsplan 2021-2022.  
  
Vårdgivaren, kommunstyrelsen, ansvarar för att det finns ett ledningssystem 
för verksamheten (elevhälsan i detta fall). Vårdgivaren ansvarar för att med 
hjälp av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten (Socialstyrelsens författningssamling 2011:9). 
 
Verksamhetschefens ansvar är att inom ramen för ledningssystemet ta fram, 
fastställa och dokumentera processer, rutiner och metoder för hur det 
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, 
följa upp och utveckla verksamheten och dess resultat (kvalitetsberättelse 
enligt Socialstyrelsens författningssamling 2011:9) samt ansvara för att 
redovisa verksamhetens resultat för kommunstyrelsen. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelse 2020-2021 och 
verksamhetsplan 2021-2022 för elevhälsans medicinska (EMI) och 
psykologiska insats (EPI). 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsutskottets förslag. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 211, fortsättning Dnr KS 2021/580 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Chef elevhälsan 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 212 Dnr KS 2021/780 

 

Justerandes sign. 

Nya kursplaner för grundskolan och grundsärskolan 
från och med höstterminen 2022 

BESLUT 

Kommunstyrelsen godkänner huvudmannaplanen för införandet av nya 
kursplaner Lgr22 och Lgrsär22. 

ÄRENDE 

Regeringen har i augusti 2020 beslutat om nya kursplaner för grundskolan 
och grundsärskolan från och med höstterminen 2022. För att omsätta 
läroplanerna i praktik ska huvudmannen upprätta en huvudmannaplan och 
efter det ska varje grundskolas rektor upprätta en implementeringsplan.  
 
Utifrån de nya kursplanerna kommer under vårterminen en förändrad 
timplan att utarbetas. Timplanen börjar gälla höstterminen 2022. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner huvudmannaplanen för införandet av nya 
kursplaner Lgr22 och Lgrsär22. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsutskottets förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Skolchef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 213 Dnr KS 2021/791 

 

Justerandes sign. 

Fjärrundervisning läsåret 2021-2022 

BESLUT 

Kommunen använder fjärrundervisning enligt 21 kap. skollagen (SFS 
2010:800). 

Skolchef Christina Svensson Hammargård är behörig att företräda 
huvudmannen vid anmälan till skolinspektionen. 

ÄRENDE 

Enligt Skolverkets författningssamling 2020:227 måste huvudmannen till 
Skolinspektionen anmäla användande av fjärrundervisning. 
 
Vad gäller vissa moderna språk samt modersmål finns inga legitimerade 
lärare att tillgå, likaså finns inom enheten ingen lärare lämplig för att bedriva 
samiska integrerad undervisning, dessutom är elevunderlaget otillräckligt. 
 
Protokoll med beslut som styrker att skolchef får företräda huvudmannen ska 
bifogas anmälan till skolinspektionen 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att använda fjärrundervisning enligt  
21 kap. skollagen (2010:800) samt att skolchef Christina Svensson 
Hammargård är behörig att företräda huvudmannen vid anmälan till 
Skolinspektionen. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) biträdd av Johan Fredholm (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 213, fortsättning Dnr KS 2021/791 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Skolchef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 214 Dnr KS 2020/497 

 

Justerandes sign. 

Fördjupad översiktsplan, Vemdalsskalet 

BESLUT 

Kommunstyrelsen bordlägger uppdraget att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Vemdalsskalet tills dess att det bedöms finnas goda 
förutsättningar för en fortsatt utbyggnad. 

ÄRENDE 

Arbete med den nya fördjupade översiktsplanen för Vemdalsskalet har visat 
att det finns trängselrelaterade problem och bristande teknisk försörjning på 
Vemdalsskalet. Det ger en sviktande besökarkapacitet relativt till det stora 
och växande antalet bäddar. 
 
En fortsatt utveckling av Vemdalsskalet kräver att servicefunktioner, liftar 
och nedfarter samt parkeringsplatser utvecklas. Det finns också växande 
problem, kring bland annat oreglerad skotertrafik och ökat markslitage, som 
behöver hanteras för en långsiktigt hållbar utveckling av destinationen.  
 
I den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Vemdalen-Björnrike finns 
ännu utrymme att utveckla mark på Vemdalsskalet, vilket fortsatt bedöms 
vara aktuellt. En utveckling utöver det bedöms inte lämpligt förrän besöks-
kapaciteten har stärkts.  
 
För att stärka besökskapaciteten krävs en utbyggnad av teknisk försörjning 
så som kapacitet i reningsverk, dricksvattenresurser samt infrastruktur för 
energi. Innan detta är genomfört finns inte förutsättningar för någon större 
utbyggnad på Vemdalsskalet. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen bordlägger uppdraget att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Vemdalsskalet tills dess att det bedöms finnas goda 
förutsättningar för en fortsatt utbyggnad. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggavdelningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 215 Dnr KS 2021/799 

 

Justerandes sign. 

Fördjupad översiktsplan Ramundberget, Bruksvallarna, 
Messlingen 

BESLUT 

Likt beslut från 2012, färdigställer Miljö och byggavdelningen en fördjupad 
översiktsplan för Bruksvallarna – Ramundberget. 

Kommunstyrelsen ger Miljö och byggavdelningen i uppdrag att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för Messlingen. 

ÄRENDE 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2012 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
ta fram en fördjupad översiktsplan för Bruksvallarna-Ramundberget. 
Ansvaret för översiktsplanering delegerades 2014 till dåvarande Miljö- och 
byggnämnden. Miljö- och byggnämndens beredningsutskott framförde att 
det även i Messlingen fanns ett behov av fördjupad översiktsplanering och 
att Messlingen borde ingå i arbetet, vilket beslutades av kommunstyrelsen 
den 21 maj 2014, paragraf 105. 
 
Ett planförslag för Bruksvallarna-Ramundberget-Messlingen togs fram och 
presenterades för samråd 2016 samt för granskning 2017. Ärendet bordlades 
efter granskningen i väntan på den kommunövergripande översiktsplanen 
som då ännu inte var klar. Den kommunövergripande översiktsplanen antogs 
2020. 
 
Det är nu fyra år sedan planförslaget för Bruksvallarna-Ramundberget-
Messlingen ställdes ut för granskning. Förutsättningarna har sedan 2017 
förändrats, primärt gällande kommunens kapacitet att bygga ut vatten- och 
avloppsanläggningar på flera orter, därför finns det ett behov av att dela upp 
områdena. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att, likt beslut från 2012, färdigställer Miljö och 
byggavdelningen en fördjupad översiktsplan för 
Bruksvallarna-Ramundberget. 

Kommunstyrelsen ger Miljö och byggavdelningen i uppdrag att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för Messlingen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 215, fortsättning Dnr KS 2021/799 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggavdelningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 216 Dnr KS 2021/800 

 

Justerandes sign. 

Prioritering av fördjupade översiktsplaner 

BESLUT 

Kommunstyrelsen fastställer följande prioritetsordning för uppdraget att ta 
fram fördjupade översiktsplaner: 
Funäsdalen – Ljusnedal, pågående 
Ramundberget – Bruksvallarna 
Vemdalsskalet 
Messlingen. 

ÄRENDE 

Miljö- och byggavdelningen har inte resurser nog att samtidigt ta fram alla 
de fördjupade översiktsplaner som behövs, utan måste prioritera hur personal 
och övriga resurser ska användas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde (§ ) att bordlägga 
arbetet med ny fördjupad översiktsplan för Vemdalsskalet och (§ )att ge 
miljö- och byggavdelningen i uppdrag att ta fram fördjupade översiktsplaner 
för Bruksvallarna-Ramundberget samt för Messlingen. 
 
Arbete med att ta fram fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal 
pågår sedan tidigare. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer följande prioritetsordning för uppdraget att ta 
fram fördjupade översiktsplaner: 
Funäsdalen – Ljusnedal, pågående. 
Ramundberget – Bruksvallarna  
Vemdalsskalet  
Messlingen 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggavdelningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 217  

 

Justerandes sign. 

Klimatanpassningsplan, information 

ÄRENDE 

Miljöinspektör Jennie Olsson Qvist tillsammans med länsstyrelsens klimat-
anpassningssamordnare Lina Molin och blivande klimatanpassnings-
samordnaren Lars Jonsson lämnar kommunstyrelsen en information om 
länsstyrelsens arbete med att ta fram en klimatanpassningsplan. 

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förväntade effekterna 
av den globala uppvärmningen. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 218  

 

Justerandes sign. 

Gemensamma miljö- och byggnämndens 
verksamheter, information 

ÄRENDE 

Miljö- och byggchef Cilla Gauffin tillsammans med stadsarkitekt Eli 
Larsdotter-Brynhildsvold lämnar kommunstyrelsen en information om miljö- 
och byggnämndens verksamheter. Informationen inkluderar nämndens 
förvaltningsorganisation, pågående och kommande utvecklingsarbete, samt 
statistik över antalet ärenden som nämnden behandlar per år. 

Utvärdering av nämndens funktion har gjorts inom ramen för ägardialogen. 
Dessutom planeras i respektive koncernledningsgrupp (Bergs och 
Härjedalens) en utvärdering. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 219 Dnr KS 2021/716 

 

Justerandes sign. 

Bygdemedel 2021, återstående medel 

BESLUT 

Kommunstyrelsen tillstyrker att ansökan beviljas och att de därefter 
återstående medlen öronmärks för det så kallade snöprojektet på Svegs 
skidstadion. 

ÄRENDE 

Överbergs byalag ansöker om 118 025 kronor ur Svegsfondens återstående 
medel, för investering av ny värmepump till bystugan. Deras förhoppning är 
att hinna byta värmepump före vintern för att slippa de höga elkostnader som 
den trasiga värmepumpen medför.  
 
I Svegsfonden finns 683 073 kronor kvar från 2021 års budget. Enligt en 
muntlig överenskommelse bland kommunstyrelseledamöter från 
Svegsområdet, är dessa medel öronmärkta till snöprojektet i Sveg. 

Ekonomi 
Ingen påverkan, bygdemedlen beslutas och utbetalas av Länsstyrelsen 
Jämtlands Län. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen tillstyrker att ansökan beviljas och att de därefter 
återstående medlen öronmärks för det så kallade snöprojektet på Svegs 
skidstadion. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Landsbygdsutvecklare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 220  

 

Justerandes sign. 

Arbetskläder, information 

ÄRENDE 

Upphandlingssamordnare Hans Svensson informerar kommunstyrelsen om 
hur kommunens nu gällande avtalet för arbetskläder är uppbyggt. Nuvarande 
avtal löper till hösten 2023 och kommunen har i samband med att avtalet 
löper ut en möjlighet att se över alternativa lösningar för arbetskläder. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 221 Dnr KS 2021/813 

 

Justerandes sign. 

Medfinansiering, nybyggnation på Hede Hembygdsgård 

BESLUT 

Kommunstyrelsen medfinansierar Hede Hembygdsförenings projekt med 30 
procent under förutsättning att projektet blir av och med reservation för att 
busshållplatsens lokalisering och eventuell kommunal finansiering av väntsal 
utredes vidare av utvecklingsavdelningen. Finansiering, 900 000 ur 
innevarande års anslag för medfinansiering. 

ÄRENDE 

Hede Hembygdsförening söker medfinansiering av en nybyggnation inne på 
hembygdsgården i Hede. Byggnaden ska användas som en kombinerad 
arkivbyggnad, samlingslokal och väntsal.  
 
Byggnaden ska vara stöld-, vatten- och ljusskyddad för att göra det enklare 
att bevara gamla klenoder som kartor, brev och skrifter från Hede gamla 
socken. Målet är att göra hembygdsföreningens arkiv mer tillgängligt för 
skolelever, boende i Hedebygden och besökare. Byggnaden ska också 
inrymma en samlingslokal som kan hyras ut för evenemang under hela året. 
Föreningen planerar även att i byggnaden tillhandahålla en väntsal, med 
handikapptoalett, för bussresenärer. Huset kommer att byggas som ett så 
kallat Per-Albinfjös för att passa in i hembygdsgårdens miljö.  
 
Projektet kommer att kosta totalt 10 546 250 kronor. För att finansiera detta 
har föreningen sökt medel ur Allmänna Arvsfonden och från Boverket. För 
att få beviljat bidrag från Boverket krävs kommunal finansiering om minst 
30 procent av den totala kostnaden, vilket motsvarar 3 163 875 kronor. Av 
dessa kommer 2 263 875 kronor att sökas som bygdemedel och resterande 
summa om 900 000 kronor från Härjedalens kommun. Beloppet ska, om det 
beviljas, betalas ut över tre år; 2022, 2023 och 2024. 

Projektet bedöms kunna bidra till Hedebygdens utveckling genom att bevara 
dess kulturhistoria, samtidigt som det skapar en mötesplats för dess invånare. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen ställer sig positiv till medfinansiering med 
reservation för att busshållplatsens lokalisering och eventuell kommunal 
finansiering av väntsal utredes vidare. 

Ekonomi 
Finansiering, 900 000 ur innevarande års anslag för medfinansiering. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 221, fortsättning Dnr KS 2021/813 

 

Justerandes sign. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
medfinansiera Hede Hembygdsförenings projekt med 30 procent under 
förutsättning att projektet blir av och med reservation för att busshållplatsens 
lokalisering och eventuell kommunal finansiering av väntsal utredes vidare 
av utvecklingsavdelningen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågare om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja. 

JÄV 

Jan-Erik Svensson (C) närvarar på grund av jäv inte vid ärendets 
handläggning. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 222 Dnr KS 2021/758 
 

Justerandes sign. 

Driftbidrag till Härjedalen Sveg Airport 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beviljar Härjedalen Sveg Airport 6 445 000 SEK för 
täckning av förluster under år 2021. 
 
Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget, artikel 56a.  
 
Villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som 
framgår av bilaga A. 
 
Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga 
villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda 

ÄRENDE 

Inom vissa av den så kallade gruppundantagsförordningen (GBER) utpekade 
områden är det tillåtet att lämna statligt stöd utan att först behöva vänta på 
EU-kommissionens godkännande, bland annat enligt artikel 56a om stöd till 
regionala flygplatser. 
 
För att GBER ska kunna tillämpas måste de specifika kraven i förordningen 
vara uppfyllda. Det är kommunen, som är den som svarar för den samlade 
utbetalningen av stödet till en flygplats, som ska kontrollera att kraven i 
GBER är uppfyllda. Det är också kommunen som sedermera ska rapportera 
stödet till kommissionen via Näringsdepartementet. 

Ekonomi 
Sen 1 januari 2018 gäller GBER som grund för stöd till flygplatser. Om en 
flygplats får stöd från Trafikverket ska kommunen där flygplatsen ligger 
göra den formella rättsliga bedömningen om att stödet är förenligt med 
GBER samt rapportera in själva beloppen (även Trafikverkets stöd) till 
Näringsdepartementet, som i sin tur rapporterar till Kommissionen, och till 
Tillväxtanalys som har en stöddatabas, Transparancy Award Module (TAM). 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 222, fortsättning Dnr KS 2021/758 
 

Justerandes sign. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
Härjedalen Sveg Airport 6 445 000 SEK för täckning av förluster under år 
2021. 
 
Att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56a.  
 
Att villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som 
framgår av bilaga A. 
 
Att kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga 
villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Firmatecknare 
Samhällsutvecklingschef 
Flygplatschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 223 Dnr KS 2021/746 

 

Justerandes sign. 

Planbeställning del av Funäsdalen 8:112 

BESLUT 

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

ÄRENDE 

Bostads- och tomttillgången i Funäsdalen är bristfällig. Den 22 september 
2021 stod ca 150 personer i tomtkö och det finns utmaningar att 
tillhandahålla ett varierat och tillgängligt bostadsutbud. 
 
Kommunen har två markområden med passande belägenhet för å ena sidan 
villatomter och å andra sidan lägenhetsfastigheter. Tomterna är inte 
planlagda idag och därför bör ett arbete med en planläggning påbörjas. 
Planläggningen avser prioriterat möjligt permanent boende. 

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

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) biträdd av Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 
Handläggare mark- och exploatering 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 224 Dnr KS 2021/749 

 

Justerandes sign. 

Planbeställning Sveg 2:20 och 6:5 

BESLUT 

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

ÄRENDE 

I Svegsområdet finns det ont om attraktivt belägna kommunala tomter för 
uppförande av hus. Området Sveg 2:20 respektive 6:5 ligger vackert intill 
Ljusnan i direkt anslutning till idrottsplats, med kort väg till de centrala 
delarna av Sveg. 

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

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Johan Fredholm (M), Karin Holmin (VH) och Åke Remén (V) yrkar bifall 
till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 
Handläggare mark och exploatering 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 225 Dnr KS 2021/147 

 

Justerandes sign. 

Flytt av Funäsdalen bibliotek 

BESLUT 

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

ÄRENDE 

Bildningsförvaltningen har behov att nyttja befintlig biblioteksyta i 
Funäsdalens skola för direkt undervisningsverksamhet och letar därför en 
alternativ lokal för det gemensamt skol- och folkbibliotek. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har med hjälp av en arbetsgrupp 
bestående av berörda aktörer från bibliotek och bildningsförvaltningen 
kommit fram till att den bäst lämpade lokalen är övre plan i väntsalen vid 
bussplan. För att det ska vara en möjlig plats krävs till- och ombyggnad. I 
dagsläget tillåter inte detaljplanen annan verksamhet än parkering på platsen. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet har gett förvaltningschefen i uppdrag att 
undersöka möjligheter och kostnader för att flytta biblioteket i Funäsdalen 
till bussväntsalens övre plan. 

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

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 225, fortsättning Dnr KS 2021/147 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 
Avdelningschef fritid och kultur 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 226 Dnr KS 2021/308 

 

Justerandes sign. 

God och Nära vård och samarbetsavtal mellan Region 
Jämtland Härjedalen och länets kommuner 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen förlänger avtalet om Samverkan kring hemsjukvård 
mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län 
(Hemsjukvårdsavtalet) till och med den 31 december 2022 i avvaktan på att 
Gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån tas 
fram. 
 
Avtalet om Samverkan kring hemsjukvård mellan Region Jämtland 
Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län (Hemsjukvårdsavtalet) kan 
upphävas i förtid och ersättas med Gemensam plan för hälso- och sjukvård 
så snart den gemensamma planen är klar. 

ÄRENDE 

Arbetet med God och Nära vård har påbörjats i samverkan mellan länets 
kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Projektledare för kommunerna 
och regionen har rekryterats. De lokala samverkansgrupperna har fått i 
uppdrag att utifrån ett antal frågor diskutera omställningen till god och nära 
vård. 
 
Under sociala vård och omsorgsgruppens (SVOM) sammanträde den 4 juni 
var kommunernas representanter överens om att tidsplanen för framtagandet 
av en gemensam primärvårdsplan är orealistisk och att Hemsjukvårdsavtalet 
därför bör förlängas. SVOM beslutade att rekommendera länets kommuner 
och region Jämtland Härjedalen att förlänga avtalet till 2022-12-31.  

Ekonomi 
Förlängning av avtalet medför inga direkta förändringar för förvaltningens 
budget och ekonomi.  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 226, fortsättning Dnr KS 2021/308 

 

Justerandes sign. 

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet om Samverkan kring 
hemsjukvård mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i 
Jämtlands län (Hemsjukvårdsavtalet) till och med den 31 december 2022 i 
avvaktan på att Gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma 
vårdnivån tas fram. 
 
Avtalet om Samverkan kring hemsjukvård mellan Region Jämtland 
Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län (Hemsjukvårdsavtalet) kan 
upphävas i förtid och ersättas med Gemensam plan för hälso- och sjukvård 
så snart den gemensamma planen är klar. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Karin Holmin (VH) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 227 Dnr KS 2021/133 

 

Justerandes sign. 

Föreläggande för Bruksvallarnas avloppsreningsverk , 
Funäsdalen 85:3 

BESLUT 

Kommunstyrelsen sänder bilagd åtgärdsplan gällande Bruksvallarnas 
avloppsreningsverk till Miljö och byggnämnden. 

ÄRENDE 

Miljö och byggnämnden beslutade den 17 juni 2021 (§ 88) att förelägga 
Härjedalens kommun att 

1. Lämna in förslag på utökad provtagning utifrån påverkan på recipient och 
belastning på anläggningen 

2. Lämna in förslag på åtgärdsprogram för att motverka belastningstoppar 
3. Redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förebygga att 

samma problem ska uppstå igen i framtiden i Bruksvallarna eller på annan 
avloppsanläggning 

Miljö och byggnämnden har vid sammanträde 2021-02-11 Mbn § 9 beslutat 
om föreläggande för Bruksvallarnas reningsverk att inte utan tillstånd enligt 9 
kap miljöbalken driva Bruksvallarnas avloppsreningsverk på tillståndspliktig 
nivå, vid 2 000 personekvivalenter (pe) eller fler samt att senast 2021-05-31 
till nämnden lämna uppgifter om beräkningsunderlag och beräkning av den 
maximala genomsnittliga veckobelastningen (max gvb) för anläggningen 
samt därefter årligen i rapport för verksamheten lämna sådana uppgifter. 

Kommunledningsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2021-05-26 att 
sända in redovisning gällande Bruksvallarnas avloppsreningsverk till Miljö 
och byggnämnden. I redovisningen framgår att Vatten och Miljöresurs har 
under påsk 2016, 2017 och 2021 genomfört max gvb-mätningar och vid 
senaste mätningen visade det att belastningen var 2 815 pe. Medelbelast-
ningen över året är dock väldigt mycket lägre vilket visar att det är endast ett 
fåtal veckor per år som belastningen är hög. Avloppsreningsverket har även 
en god dimensionering och de utsläppskrav som finns för anläggningen 
klaras. Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund (LVVF) har även genomfört 
mätningar under påsken 2021 och dessa visar att recipienten har goda 
förutsättningar att ta emot utsläpp av det renade avloppsvattnet, då vattnet i 
recipienten är naturligt näringsfattigt.  

Efter dialog med tjänstemän vid Miljö och bygg bestämdes att en åtgärdsplan 
ska lämnas in senast 1 december 2021. 

Ekonomi 
Ingen påverkan. Bruksvallarna ryms redan inom VA 2025. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 227, fortsättning Dnr KS 2021/133 

 

Justerandes sign. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att kommunstyrelsen 
sänder bilagd åtgärdsplan gällande Bruksvallarnas avloppsreningsverk till 
Miljö och byggnämnden. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggnämnden 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 228 Dnr KS 2021/190 

 

Justerandes sign. 

Överklagat beslut, kommunfullmäktige paragraf 
116/2021 (byvaktmästeri) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen anser att förvaltningsrätten ska avslå överklagan, eftersom 
ärendet i kommunfullmäktige har väckts av en nämnd, enligt 5 kap. 22 § 
kommunallagen. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktiges beslut paragraf 116/2021 att avveckla 
byvaktmästeriverksamheten har ställts under en laglighetsprövning. 
Fullmäktiges beslut skulle vara olagligt eftersom ärendet inte väckts i den 
ordning som kommunallagen föreskriver. 

Eftersom det är kommunstyrelsen som har lämnat förslaget till 
kommunfullmäktiges beslut får det anses att kommunstyrelsen (som också är 
en nämnd) har väckt ärendet i fullmäktige, enligt 5 kap. 22 paragrafen 
kommunallagen. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen anser att förvaltningsrätten ska avslå överklagan, eftersom 
ärendet i kommunfullmäktige har väckts av en nämnd, enligt 5 kap. 22 § 
kommunallagen. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Karin Holmin (VH), 
Ted Länsberg (SD) och Åke Remén (V) yrkar att kommunstyrelsens yttrande 
ska vara att kommunen överlämnar till rätten att avgöra ärendet. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Johan Fredholm (M) och 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 228, fortsättning Dnr KS 2021/190 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Zetterström-Bäckes 
yrkande eller enligt Häggkvists yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Häggkvists yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
Häggkvists yrkande, nej-röst för att besluta enligt Zetterström-Bäckes 
yrkande. 

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Sune Halvarsson (S), 
Ted Länsberg  (SD), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster 
beslutar enligt Häggkvists yrkande. 

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Ted Länsberg (SD), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsrätten Härnösand 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 229 Dnr KS 2021/484 

 

Justerandes sign. 

Överklagat beslut, medborgarförslag om att alla 
kommunala telefonsamtal ska spelas in 

BESLUT 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande: Kommunen kan inte se att det i 
överklagan anges någon omständighet som enligt kommunallagens 13 
kapitel skulle utgöra grund för att upphäva beslutet. Kommunen anser att 
förvaltningsrätten ska avslå överklagan. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsens beslut att avslå medborgarförslaget om inspelning av 
telefonsamtal till eller från kommunen har överklagats. I överklagan hävdas 
att, utan att närmare ange hur, beslutet strider mot kommunallagen. Det 
hävdas också strida mot offentlighets- och sekretesslagens 5 kapitel, 1 och 2 
paragraferna. 

1 och 2 paragraferna i offentlighets- och sekretesslagens 5 kapitel gäller 
skyldigheten att registrera handlingar. Ett telefonsamtal är inte en handling i 
tryckfrihetsförordningens mening. För att beslutet ska strida mot 
paragraferna måste alltså det som är medborgarförslagets innebörd 
förutsättas; en skyldighet att spela in telefonsamtal. Någon sådan skyldighet 
enligt lag finns inte. 

Kommunstyrelsens beslut innebär dessutom enbart att detta enskilda 
medborgarförslag avslås, det är inte en konsekvens av beslutet att 
kommunen medvetet ska bryta mot vare sig tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen eller annan svensk lag. 

Ekonomi 
Kommunens beslut att avge ett yttrande har ingen direkt märkbar påverkan 
på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande: Kommunen kan inte se att det i 
överklagan anges någon omständighet som enligt kommunallagens 13 
kapitel skulle utgöra grund för att upphäva beslutet. Kommunen anser att 
förvaltningsrätten ska avslå överklagan. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 229, fortsättning Dnr KS 2021/484 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Ted Länsberg (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsrätten Härnösand 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 230 Dnr KS 2021/819 

 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar delegationsordningen med ändringen att 
delegationen ”Besluta om bisyssla” istället ska lyda ”Beslut att ej bevilja 
bisyssla”. 

ÄRENDE 

Kommunledningsutskottet och socialutskottet föreslår var för sig ändringar i 
kommunens delegationsordning. De föreslagna ändringarna har inlemmats i 
ett gemensamt förslag till ny delegationsordning. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) 
och Johan Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen antar delegations-
ordningen med ändringen att delegationen ”Besluta om bisyssla” istället ska 
lyda ”beslut att ej bevilja bisyssla”. 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Åke Remén (V), Karin Holmin 
(VH) och Ted Länsberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen antar 
delegationsordningen med ändringarna att ”beslut om rätt till byvaktmästare” 
stryks ur delegationsordningen och att samtliga beslut om bistånd i form av 
hemtjänst ska delegeras enbart till biståndshandläggare. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande eller 
enligt Zetterström-Bäckes yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
ordförandes yrkande, nej-röst för att besluta enligt Zetterström-Bäckes 
yrkande.  

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Sune Halvarsson (S), 
Ted Länsberg (SD), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 
Avstår: Olle Larsson (HP). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 5 ja-röster och ordförandes 
utslagsröst mot 5 nej-röster och en som avstår beslutar enligt ordförandes 
yrkande. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 230, fortsättning Dnr KS 2021/819 

 

Justerandes sign. 

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Ted Länsberg (SD), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefer  
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 231  

 

Justerandes sign. 

Kostnader för kommunens nya webbplats, information 

ÄRENDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) redogör för de kostnader som 
tillkom då kommunen skaffade en ny webbplats. I det investeringsprojekt 
som gäller ny webbplats har hittills förbrukats 808 101 kronor, och i detta 
belopp inräknas också cirka 55 000 kronor som avser en påbörjad förstudie 
för att ta fram ett nytt intranät. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 232  

 

Justerandes sign. 

Ekonomisk uppföljning 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med oktober 2021. Enligt den nu 
gällande prognosen väntas kommunen göra ett överskott om cirka 25 
miljoner kronor vid årets slut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 233 Dnr KS 2021/797 

 

Justerandes sign. 

Delårsrapport 2021 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen fastställer, med ändringar enligt yrkanden, 
delårsrapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 
2021. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten och överlämnar den till 
kommunfullmäktige. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen ändrar delårsrapporten så att 
meningen ”Bildningsförvaltningens underliggande resultat är således 
besvärande och uppgår till minus 5,6 miljoner kronor om semesterlöne-
skuldsförändringen elimineras.” ersätts med ” Bildningsförvaltningens 
underliggande resultat uppgår till minus 5,6 miljoner kronor om semester-
löneskuldsförändringen elimineras.” Holmin yrkar vidare att meningen 
”Under hösten har nu tidigare coronarestriktioner upphört i samhället och vi 
kan åter umgås på det sätt vi gjorde före pandemin.” istället ska lyda ”Under 
hösten har nu tidigare coronarestriktioner upphört i samhället.” 

Åke Remén (V) yrkar att kommunstyrelsen bifaller Holmins yrkande, med 
tillägget att sjunde sidans första stycke kompletteras och avslutas med en ny 
mening ”Utvecklingen framåt är dock oviss”. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins 
yrkande och finner att svaret är ja. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen också beslutar enligt 
Reméns tilläggsyrkande och finner att svaret är ja. 

Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen med dessa ändringar 
fastställer delårsrapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 234 Dnr KS 2021/713 

 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning enligt förslag. 

ÄRENDE 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige har tagits fram vid 
kommunkansliet. Den huvudsakliga ändringen är ny rutin för hur allmän-
hetens frågestund hanteras. Utöver det föreslås en rad mindre förändringar. 

Beroende på hur omvärlden utvecklas, bör också fullmäktiges arbetsordning 
utvecklas. Till exempel finns numer större möjligheter att nyttja tekniska 
lösningar i fullmäktiges arbete. Detta förslag bör underlätta att sådana 
lösningar används, samt mer allmänt se till att fullmäktiges arbetsordning 
bättre harmonierar med utvecklingen i omvärlden. 

Ekonomi 
Arbetsordningen bör inte ha någon direkt verkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning enligt förslag. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma 
som kommunledningsutskottets. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 235 Dnr KS 2021/773 

 

Justerandes sign. 

Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2022 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund. 

ÄRENDE 

Ägardirektiv för räddningstjänstförbundet ska en gång per år antas av de i 
förbundet ingående kommunernas fullmäktige. Förslag till ägardirektiv 2022 
har upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid ägar-
samrådet den 27 augusti. Medlemsbidraget för Härjedalens kommun år 2022 
uppgår till 22 706 000 kronor. För budgetåret 2022 uppgår förbundets totala 
budgetram/medlemsbidrag till 136 297 000 kronor. Indexuppräkningen från 
2021 till 2022 är 2,0 %, plus ytterligare 1 % för personalkostnader och 1,9 % 
för övriga kostnader. För intäkter är indexuppräkningen 1,5 % 

Ekonomi 
Kommunens medlemsbidrag till räddningstjänstförbundet ökar enligt 
förslaget med 484 000 kronor, från 22 222 000 kronor till 22 706 000 kronor. 
Kostnadsökningen finns medräknad i kommunens budget för 2022. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2022 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 236 Dnr KS 2021/300 

 

Justerandes sign. 

Avgift för tomtkö i Härjedalens kommun 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

ÄRENDE 

Härjedalens Kommun har en kö till tomter avsedda för byggande av per-
manent boende. Regler för tomtkö och storlek på avgift fastslogs i kommun-
fullmäktige 2012 till 200 kr per år. Reglerna har genomgått viss revidering i 
kommunfullmäktige § 44/2017, avgiften kvarstod dock vid 200 kr per år. 
 
I tomtkön står för närvarande ca 200 personer, av vilka ca en fjärdedel har 
stått i tomtkön minst fyra år. Genom att höja avgiften kan kommunen till viss 
grad förvissa sig om att de som anmäler sig till tomtkön är seriösa 
intressenter av tomter för permanent boende. Kostnader för att administrera 
kön har ökat, men avgiften har legat kvar på samma nivå sedan 2012. 

Den föreslagna revideringen förväntas sänka kommunens kostnader samt 
skapa en tomtkö som på ett tillförlitligt sätt reflekterar intresset för permanent 
boende i Härjedalens Kommun. 

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

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

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

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 237 Dnr KS 2021/747 

 

Justerandes sign. 

Försäljning del av Funäsdalen 8:112, Olen 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige säljer del av Funäsdalen 8:112 avseende fyra 
detaljplanelagda tomter inom området Olen i Funäsdalen för  
3 000 000 kronor.  
 
Försäljning sker förutsatt att ett hyresavtal överenskommits samt att 
socialförvaltningen godkänner boendets utformning.   

ÄRENDE 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut (§ 84/2012) att i Funäsdalen 
på Olenområdet bygga en ny gruppbostad, efterfrågade kommunen under 
tidig vinter 2021 förslag på byggnationer i Funäsdalen. Huvudfokus var 
uppförandet av ett nytt LSS-boende, men även uppförande av bostäder inom 
fyra detaljplanelagda tomter. En arbetsgrupp, bestående av politiker från 
majoriteten samt oppositionsråd tillsammans med samhällsutvecklingschef 
och kommunchef bildades för att utvärdera inkomna förslag. Socialchef samt 
berörda enhetschefer har delvis deltagit i processen. 
 
Arbetsgruppen valde tidigt ut aktören Emrahus, specialister på att uppföra 
bland annat gruppbostäder och LSS-boenden, för fördjupad information och 
dialog. Under våren och sensommaren har processen fortgått och arbets-
gruppen kom tillsammans med Socialförvaltningen fram till förslaget att 
kommunen erbjuder Emrahus att förvärva fyra tomter, under förutsättning att 
de på bäst lämpad tomt uppför ett LSS-boende anpassat för sex individer 
samt uppför ett radhuskoncept på de övriga tre tomterna. LSS-boendet skulle 
komma att ägas av Emrahus och hyras av Härjedalens kommun. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige säljer del av Funäsdalen 8:112 avseende fyra 
detaljplanelagda tomter inom området Olen i Funäsdalen för  
3 000 000 kronor.  
 
Försäljning sker förutsatt att ett hyresavtal överenskommits samt att 
socialförvaltningen godkänner boendets utformning.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 237, fortsättning Dnr KS 2021/747 

 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Karin Holmin (VH), 
Åke Remén (V) och Ted Länsberg (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag 
ska vara detsamma som samhällsutvecklingsutskottets. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
samhällsutvecklingsutskottets och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 238 Dnr KS 2021/650 

 

Justerandes sign. 

Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige inrättar ett regleringsområde för skotertrafik i 
Lofsdalen. 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna markägaravtal och driftsavtal 
mellan Härjedalens kommun, fastighetsägare och driftsbolag. 
 
Kommunfullmäktige antar föreskrift om bestämmelser inom 
regleringsområdet. 
 
Kommunfullmäktige ger efogenhet att teckna firma för kommunen gällande 
föreslagna mark- och driftsavtal delegeras till förvaltningschef, 
samhällsutvecklingsförvaltningen. 

ÄRENDE 

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

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

Ekonomi 
Ärendet har ingen negativ inverkan på kommunens ekonomi. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 238, fortsättning Dnr KS 2021/650 

 

Justerandes sign. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Ett regleringsområde för skotertrafik i Lofsdalen inrättas.  

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

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma 
som samhällsutvecklingsutskottets. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
samhällsutvecklingsutskottets och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 239 Dnr KS 2021/748 

 

Justerandes sign. 

Räddningstjänsten, Delårsrapport 2021 

BESLUT 

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Jämtlands räddningstjänstförbund har upprättat delårsrapport för perioden 
januari till augusti 2021. Förbundets revisorer har yttrat sig över rapporten. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till 
fullmäktige och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 240 
 

 

Justerandes sign. 

Meddelanden 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Dom angående detaljplan Lofsdalen 26:1, Fjällvyn, Östersunds tingsrätt, dnr 
KS 2017/475 

Granskning av bygglovshandläggning, kommunrevisorerna 

Livsmedelskontroller, miljö- och byggnämnden, dnr KS 2021/293 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, förvaltningsrätten i Härnösand, 
dnr KS 2021/404 

Missiv, granskning av bygglov, kommunrevisorerna 

Nyttjanderättsavtal, Lofsdalens SK 

Protokoll Hrpf, 4 november 2021, Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 

Protokoll samverkan bildningsförvaltningen 2021-05-20 

Protokoll, 2021-09-14, kommunstyrelsen Bergs kommun, 
Klimatanpassningsplan 

Protokoll, Bildning 2021-08-26 

Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2021-05-24 

Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet 2021-09-13 

Protokoll, Regionens samverkansråd 2021-09-13 

Protokoll, Samordningsförbundet i Jämtlands län, 2021-09-24 

Protokoll, Social samverkan 2021-09-27 

Remissvar, SOU 2021:51 ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” 

Sammanträdestider 2022 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Uppdaterad information om vindkraft vid Grubban i Härjedalens och 
Ljusdals kommuner 

Yttrande, förlängd igångsättningstid för Skaftåsens vindkraftspark, 
Miljöprövningsdelegationen i Västernorrlands län, dnr KS 2021/837 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 240, fortsättning 
 

 

Justerandes sign. 

Överklagan över fastställelse av vägplan för väg E45 Rengsjö- Älvros, 
Trafikverket, dnr KS 2017/135 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 241 
 

 

Justerandes sign. 

Delegationsbeslut 

ÄRENDE 

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

Dnr Ärende Beslutsfattare 

Dokument-id 
139308 

Anställningar september 2021 Flera olika 

Dokument-id 
139315 

Anställningar oktober 2021 Flera olika 

KS 2021/41 Lönebidrag Fritidschef 

KS 2021/45 Lokalt aktivitetsstöd Fritidschef 

KS 2021/43 Bidrag samlingslokal Fritidschef 

KS 2021/44 Kursbidrag Fritidschef 

KS 2021/823 Yttrande över namnsättning av 
väg, Messlingen 

Kommun-
styrelsens 
ordförande 

KS 2021/817 Remissvar, SOU 2021:51 
”Skydd av arter – vårt 
gemensamma ansvar” 

Kommun-
styrelsens 
ordförande 

KS 2021/837 Yttrande, förlängd 
igångsättningstid för Skaftåsens 
vindkraftspark 

Kommun-
styrelsens 
ordförande 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 242 Dnr KS 2021/857 

 

Justerandes sign. 

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

BESLUT 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa 
vilka medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda. 

Redovisning över ej färdigberedda medborgarförslag presenteras för 
kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen 
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 243 Dnr KS 2021/859 

 

Justerandes sign. 

Redovisning ej färdigberedda motioner 

BESLUT 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa 
vilka motioner som ännu inte är färdigberedda. 

Redovisning över ej färdigberedda motioner presenteras för 
kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen 
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 244 Dnr KS 2021/858 

 

Justerandes sign. 

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 

BESLUT 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa hur 
bifallna medborgarförslag har verkställts. 

Redovisning över hur bifallna medborgarförslag har verkställts presenteras 
för kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen 
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 245 Dnr KS 2021/860 

 

Justerandes sign. 

Redovisning verkställighet bifallna motioner 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.  

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa hur 
bifallna motioner har verkställts. 

Redovisning över hur bifallna motioner har verkställts presenteras för 
kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen 
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 246 Dnr KS 2021/578 

 

Justerandes sign. 

Val av ombud till Svenskt vatten efter Pär Olofsson 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s Vd 
Rikard Stenberg som ombud till Svenskt vatten. 

ÄRENDE 

Pär Olofsson har lämnat sin anställning i kommunkoncernen och bör således 
inte lämpligen kvarstå som kommunens ombud till Svenskt vatten. 
Kommunstyrelsen har möjligheten att välja ett nytt ombud. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s Vd Rikard Stenberg som 
ombud till Svenskt vatten. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt  yrkande och finner 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Vald 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 247  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, status enhetschefer sociala 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) undrar över läget gällande enhetschefer vid 
socialförvaltnignen? Zetterström-Bäckes uppfattning är att omsättningen på 
chefer är hög, och undrar om det finns någon plan för att komma tillrätta 
med det? 

Kommunchef Gunnel Gyllander svarar att för närvarande är en tjänst vakant 
och en enhetschef är sjukskriven. Kommunchefen håller inte med om 
beskrivningen att det skulle vara en oroväckande hög omsättning bland 
enhetschefer. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 248  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, status flytt IDAMIC till Senioren 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) påpekar att då beslutet att flytta delar av 
IDAMICs verksamheter fattades försäkrades att det inte skulle vara något 
problem för hemtjänsten att hämta mat vid Senioren. Nu har 
Zetterström-Bäcke nåtts av uppgifter som tyder på att det, tvärtemot vad som 
utlovades, är svårt för hemtjänsten att hämta mat vid Senioren. 

Zetterström-Bäckes uppgifter är inga som känns igen av vare sig 
kommunstyrelsens ordförande eller kommunchefen. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 249  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, naturrastplatserna 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) frågar vem som beslutade att 
naturrastplatserna i kommunen skulle avvecklas, samt när beslutet fattades? 
Zetterström-Bäcke vill också veta vem som äger naturrastplatserna, vad 
kommunens årliga driftskostnad för dem var och om inte någon dialog har 
fört med byalag, eller motsvarande, om att ta över driften av 
naturrastplatserna. zb: när beslutades att platserna skulle avvecklas? Vad är 
den årliga driftskostnaden? Vem äger dem i juridisk mening? Ingen dialog 
har förts angående möjligheter för byalag och liknande att ta över driften. 
Zetterström-Bäcke undrar avslutningsvis var Var har de bortforslade 
platserna tagit vägen 

Mats Ericsson (C) förklarar att det är Trafikverket, inte kommunen, som har 
forslat bort de toaletter som fanns på de tidigare naturrastplatserna. Ericsson 
tillägger att det är oklart varför kommunen alls underhöll naturrastplatserna, 
då dessa i sin helhet bör tillhöra Trafikverket. Det bör därför också vara 
Trafikverket som har ansvaret för städning och underhålla av 
naturrastplatserna. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) att saken snarast möjligt ska 
undersökas närmare och resultatet av sagda undersökning ska redovisas för 
kommunstyrelsen. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 250 Dnr KS 2021/901 

 

Justerandes sign. 

Uppsägning av överenskommelse med regionen om 
regional samverkan 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige säger upp överenskommelsen mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner angående regional samverkan, regionens 
dnr RUN/34/2018. Avtalet upphör att gälla den 31 december 2022.  

ÄRENDE 

Härjedalens kommun har ingått en överenskommelse om regional samverkan 
med Region Jämtland Härjedalen. Likalydande överenskommelser har 
ingåtts mellan regionen och övriga kommuner i regionen. I december 2020 
fattade Regionens samverkansråd beslut om att förlänga nuvarande avtal om 
samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och regionens kommuner till 
och med 2022-12-31. Under 2021 tillsattes en projektgrupp för att göra en 
översyn av nuvarande överenskommelse. Om avtalet ska sägas upp behöver 
det ske senast 2021-12-31.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
Härjedalens kommun säger upp avtalet med regionen. Under 2022 kommer 
frågan om att bedriva samverkan i andra former att utredas alternativt att 
nuvarande avtal omförhandlas inför en ny avtalsperiod. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun säger upp 
överenskommelsen mellan Region Jämtland Härjedalen och länets 
kommuner angående regional samverkan, regionens dnr RUN/34/2018. 
Avtalet upphör att gälla den 31 december 2022. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma 
som kommunledningsförvaltningens. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsförvaltningens och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 251  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, julbord för anställda 

ÄRENDE 

Åke Remén frågar om det finns några planer på att i år bjuda kommunens 
anställda på julbord? Kommunchef Gunnel Gyllander svarar att några sådana 
planer finns inte. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 252  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, hälsocentralen i Sveg - närvårdsavtalet 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) undrar hur långt gången processen att ta fram ett nytt 
avtal för samverkan med regionen är. Kommunchef Gunnel Gyllander svarar 
att tjänstemän från regionen och kommunen sammanträder nästa måndag, 
ärendet kommer därefter att behandlas av socialutskottet på torsdag nästa 
vecka. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 253  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, medarbetarundersökning 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) undrar när resultatet av den under hösten genomförda 
medarbetarundersökningen redovisas? Ordförande Lars-Gunnar Nordlander 
(S) svarar att redovisning kommer att ske vid nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 254  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, utvärdering gemensam miljö- och 
byggnämnd samt gemensamt VA-bolag 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) undrar när den sedan tidigare utlovade uppföljning av 
samarbetet med Bergs kommun, i form av gemensam miljö- och byggnämnd 
samt gemensamt VA-bolag, kommer genomföras och redovisas. Ordförande 
Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att arbetet med dessa uppföljningar under 
det senaste har gått lite på sparlåga, eftersom både nämndens och bolagets 
verksamheter har varit under hög belastning. Uppdraget har dock på inget vis 
glömts bort. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-11-17 

KS § 255  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, utdelningsbara fondmedel 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) undrar hur kommunen säkerställer att samtliga 
utdelningsbara medel i de donationsfonder som kommunen förvaltar faktiskt 
delas ut? Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att i största möjliga 
utsträckning ska utdelningsbara medel också delas ut. I de fall detta inte låter 
sig göras placeras medlen i säkra investeringar. 

_____ 
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