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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragraf 

nr 

 Ärenderubrik 

   

21 Kommunens engagemang i destinationer, information 

22 Aktuella näringslivsärenden 

23 Trivselbelysning (Enskild gatljuslampa) 

24 Gatubelysning, information 

25 Medborgarförslag om belysning, Kåvanvägen i Funäsdalen 

26 Medborgarförslag om att införa sex timmars arbetsdag 

27 Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 

28 Medborgarförslag om busstransporter till skidanläggningar i Härjedalen 

29 Motion om införande av Huskurage 

30 Rennäringens riksintresseanspråk i Härjedalens kommun 

31 Projekt, Vindkluster Härjedalen 

32 Önskemål om fastighetsförvärv, Hede företagargrupp 

33 Folkhälsoplan 2018—2020 

34 Ändring i kommunstyrelsens och nämnden för bildning, fritid och kulturs 
reglementen 

35 Fortsatt deltagande i Etableringsfrämjande samverkan i region Jämtland-
Härjedalen 

36 Övrig fråga, Coompanion 

37 Övrig fråga, matta i Svegs ishall 
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Plats och tid Lokalkontoret, Funäsdalen, klockan 13:45—17:00 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Mats Ericsson (C) 
 Thomas Wiklund (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
  
Ej beslutande Pelle Johansson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 21—32  
  
Övriga deltagare Helena Åkerlind, handläggare med ansvar för besöksnäring och 

inflyttning § 21 
 Erik Bäckström, gatuingenjör §§ 23—25  
 Mikael Näsman, arbetsledare gatu- och VA §§ 23—25  
 Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare § 31 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. §§ 21—37  
 Johan Höglund 
Ordförande 

….................................................. 
 Anders Häggkvist 
Justerare 

….................................................. 
 Gunilla Zetterström-Bäcke 

 
 INFORMATION 

 Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på 
kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. 
 
besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 
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Klu § 21 
 
Kommunens engagemang i destinationer, information 
 
ÄRENDE 
 
Helena Åkerlind, näringslivsavdelningen, informerar om på vilka olika 
sätt kommunen är engagerad i de destinationsbolag som finns i 
kommunen. 
 
Det finns fyra destinationsbolag i kommunen och kommunens 
engagemang i dem varierar från samverkan till direkt delägarskap. 
 
_____  
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Klu § 22 
 
Aktuella näringslivsärenden 
 
Kommunchef, tillika tillförordnad näringslivschef, Gunnel Gyllander 
tillsammans med ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om 
aktuella näringslivsärenden, bland annat uppföljning av 
Härjedaleskontraktet, nya företagsetableringar, eventuella etableringar 
av kontorshotell, med mera. 
 
_____
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Klu § 23 
 
Trivselbelysning (Enskild gatljuslampa) 
Dnr Ks 2018/104 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har en rad avtal på enskild gatubelysning (så kallad 
”trivselbelysning”), oftast en stolpe per fastighet. Belysningsstolpar 
inklusive armatur har delats ut till sökande. Belysningen är inkopplad i 
fastigheten av fastighetsägaren själv. 
 
De stolpar som står efter allmän väg (statlig väg) och som enligt 
fastighetsägare ska finnas kvar kommer att måsta följa kommande 
regler gällande att stolpar skall vara eftergivliga enligt Trafikverkets 
regler om vägar och gators utformning (VGU). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att de föråldrade lampor som 
idag sitter i trivselbelysningen byts ut, och att belysningen därefter 
lämnas över till fastighetsägaren. Fortsatt service på belysningen får 
fastighetsägaren ombesörja, detta meddelas skriftligt till var och en. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltnignens förslag med tillägget att bytet av 
lampor ska utföras enligt det billigaste alternativet av dem som 
presenteras i samhällsbyggnadsförvaltnignens tjänsteutlåtande daterat 
2018-02-13. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 
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Klu § 23, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Föråldrade lampor i trivselbelysning byts ut, trivselbelysningen 

lämnas därefter över till fastighetsägaren. 
 
- Fortsatt service på belysningen ombesörjs av respektive 

fastighetsägare. 
 
- Kommunstyrelsens beslut meddelas varje av beslutet berörd 

fastighetsägare. 
 
- Bytet av lampor ska utföras enligt det billigaste alternativet av dem 

som presenteras i samhällsbyggnadsförvaltnignens tjänsteutlåtande 
daterat 2018-02-13. 

 
_____  
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Klu § 24 
 
Gatubelysning, information 
 
ÄRENDE 
 
Gatuingenjör Erik Bäckström tillsammans med arbetsledare Mikael 
Näsman informerar om framtida utmaningar vad gäller gatubelysning i 
kommunen. Trafikverket har aviserat att man kommer att avveckla 
gatubelysningen i en rad byar i kommunen. Om gatubelysningen i 
dessa byar ska finnas kvar måste kommunen ta över driften. 
 
_____  
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Klu § 25 
 
Medborgarförslag om belysning, Kåvanvägen i Funäsdalen 
Dnr Ks 2017/596 
 
ÄRENDE 
 
Lennart Wagenius, Funäsdalen, föreslår att kommunen installerar fast 
belysning på Kåvanvägen i Funäsdalen 
 
Ärendets beredning 
 
Kåvanvägen är en enskild väg. Kommunen äger inte och är inte 
huvudman för gatan. Kommunen driftar idag del av väg de första 700 
meter. Ny infart från väg 531 (Vallarvägen) är byggd och hur den 
gamla kommer att användas ska tas upp på den Lantmäteriförrättning 
som pågår. 
 
Fastighetsägare längs vägen har möjlighet att ta upp belysningsfrågan 
vid förrättningssammanträdet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sammhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Klu § 26 
 
Medborgarförslag om att införa sex timmars arbetsdag 
Dnr Ks 2017/541 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen inför sex 
timmars arbetsdag. 
 
Ärendets beredning 
 
Flera kommuner prövar sex timmars arbetsdag, men inget av projekten 
har hittills utvisat att sex timmars arbetsdag skulle, på lång sikt, ha 
någon effekt på sjukskrivningstalen. Däremot går det inte att göra 
samma arbete som tidigare på kortare tid. 
 
I Härjedalens kommun råder redan idag brist på bland annat 
sjuksköterskor och undersköterskor och det är svårt att tillsätta 
vakanser. Att införa en arbetstidsförkortning i form av sex timmars 
arbetsdag skulle innebära behov att anställa mer personal för att täcka 
det behov som skulle uppstå vid en sådan åtgärd. 
 
HR-avdelningen föreslår att medborgarförslaget avslås, eftersom det är 
klokt att avvakta utvärderingar av andra kommuners pågående projekt. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar HR-avdelningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Klu § 27 
 
Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 
Dnr Ks 2017/611 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen inför 
6-timmars arbetsdag. 
 
Ärendets beredning 
 
Flera kommuner prövar sex timmars arbetsdag, men inget av projekten 
har hittills utvisat att sex timmars arbetsdag skulle, på lång sikt, ha 
någon effekt på sjukskrivningstalen. Däremot går det inte att göra 
samma arbete som tidigare på kortare tid. 
 
I Härjedalens kommun råder redan idag brist på bland annat 
sjuksköterskor och undersköterskor och det är svårt att tillsätta 
vakanser. Att införa en arbetstidsförkortning i form av sex timmars 
arbetsdag skulle innebära behov att anställa mer personal för att täcka 
det behov som skulle uppstå vid en sådan åtgärd. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås, 
eftersom det är klokt att avvakta utvärderingar av andra kommuners 
pågående projekt. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____
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Klu § 28 
 
Medborgarförslag om busstransporter till skidanläggningar i Härjedalen 
Dnr Ks 2017/614 
 
ÄRENDE 
 
Vanja Kant, Hede , föreslår att kommunen anordnar busstransporter 
från orter såsom Hede och Sveg till skidbackar såsom Vemdalsskalet, 
Björnrike och Funäsdalen. 
 
Ärendets beredning 
 
Region Jämtland Härjedalen är länets regionala 
kollektivtrafikmyndighet, och har det politiska och ekonomiska ansvaret 
för kollektivtrafiken i länet och över länsgräns. Myndigheten har tagit 
fram ett trafikförsörjningsprogam som beskriver dels den allmänna 
kollektivtrafiken inom länet samt till och från angränsande län, dels hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas och mål för densamma. 
 
Det finns redan i dagsläget möjlighet att åka buss till skidorter. Om 
antalet busslinjer ska utökas måste kommunen skjuta till pengar. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Klu § 29 
 
Motion om införande av Huskurage 
Dnr Ks2017/270 
 
ÄRENDE 
 
Centerpartiet genom Annika Myhr föreslår att Härjedalens kommun tar 
initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens bostadsbolag och 
bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka 
tryggheten i hemmen. 
 
Ärendets beredning 
 
Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra 
våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. 
Huskurage införs genom att ett policydokument antas i 
samarbetemellan bostadsbolag, polisen och kommunen. Samarbetet 
handlar om att sprida information och kunskap om hur privatpersoner 
agerar när de uppmärksammar eller känner oro gällande våld i 
hemmet. 
 
På föreningen Huskurages hemsida finns det mallar för 
policydokument och informationsblad som kan användas vid 
implementering. 
 
Socialnämnden föreslår att motionen bifalls. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet 
avstår från att lämna förslag till beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut. 
 
_____  
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Klu § 30 
 
Rennäringens riksintresseanspråk i Härjedalens 
kommun 
Dnr Ks 2018/105 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 2 § hushållningsförordningen (1998:896) anges att vissa centrala 
förvaltningsmyndigheter, efter samråd med Boverket, andra berörda 
centrala förvaltningsmyndigheter och berörda länsstyrelser, i skriftlig 
form ska lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som 
myndigheten bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. 
Områden av riksintresse för rennäringen, enligt 3 kap. 5 § andra 
stycket miljöbalken, ska, enligt denna bestämmelse i 
hushållningsförordningen, anges av Sametinget. 
 
Sametinget har den 22 juni 2016 beslutat om nya riksintresseanspråk 
för rennäringen, söder om E14. 
 
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över 
dessa riksintresseanspråk och föreslår att kommunstyrelsen uppmanar 
länsstyrelsen att skyndsamt begära att Sametinget snarast reviderar 
rennäringens riksintresseanspråk i Härjedalens kommun, motsvarande 
kärnområden, strategiska platser samt funktionella samband för 
områden där renbetesrätt kan påvisas föreligga. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att 
det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Kommunstyrelsen uppmanar länsstyrelsen att skyndsamt begära att 

Sametinget snarast reviderar rennäringens riksintresseanspråk i 
Härjedalens kommun, motsvarande kärnområden, strategiska 
platser samt funktionella samband för områden där renbetesrätt kan 
påvisas föreligga. 

 
_____  
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Klu § 31 
 
Projekt, Vindkluster Härjedalen 
Dnr Ks 2018/48 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade i Ks § 45/2018 att till 
kommunledningsutskottet delegera rätten att besluta om kommunen 
ska ställa en ansökan till Energimyndigheten, angående Projekt 
Vindkluster Härjedalen. Kommunstyrelsen delegerade också rätten att 
besluta om hur kommunens medfinansiering i projektet i så fall ska 
lösas. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ansökan 
inklusive budget med kommunens medfinansiering. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) att ärendet återremitteras för 
revidering av förslaget till ansökan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Ärendet återremitteras för revidering av förslaget till ansökan. 
 
_____  
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Klu § 32 
 
Önskemål om fastighetsförvärv, Hede företagargrupp 
Dnr Ks 2017/452 
 
ÄRENDE 
 
Hede Företagargrupp har i september 2017 framfört önskemål om att 
förvärva fastigheter som ligger i anslutning till Hede Företagargrupps 
fastigheter, bland annat golfbanan, Hede turistbyrå och Hede camping. 
Företagargruppen anser att skötsel av fastigheterna skulle bli 
effektivare och bättre med ett samlat ägande. 
 
I samband med diskussionerna om försäljningen av de fastigheter 
Hede Företagargrupp framfört önskemål om att köpa har köp av fler 
fastigheter, som inte är knutna till någon verksamhet som Härjedalens 
kommun bedriver, aktualiserats bland annat det så kallade Magasinet 
och Hede utomhusbad. 
 
En förutsättning för övertagandet av utomhusbadet är att kommunen 
lämnar ett driftbidrag under en tio års-period. Härjegårdar har 
finansierat detta driftbidrag de senaste två åren. 
 
Hede Företagargrupp åtar sig att anlägga och sköta en hundrastgård 
inom området samt övertar driften på en lekplats som kommunen 
anlägger. 
 
Ärendet återremitterades i Ks § 42/2018 för att ta fram ett förslag till 
driftavtal. Ett sådant förslag presenteras vid dagens sammanträde. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun 
försäljer fastigheterna Härjedalen Hede Kyrkby 52:11, Härjedalen 
Hede Kyrkby 11:17, del av Härjedalen Hede Kyrkby 25:12, del av 
Härjedalen Hede Kyrkby 52:2, del av Härjedalen Hede Kyrkby 10:45, 
del av Härjedalen Hede Kyrkby 83:3 och del av Härjedalen Hede 
Prästbord 1:7, se bifogad karta, till Hede Företagargrupp i enlighet med 
köpeavtal och karta. Förvaltningen föreslår vidare att Hede 
företagargrupp beviljas ett bidrag om 200 000 konor per år i tio år för 
driften av utomhusbadet, och att driftbidraget betalas ut som en 
engångssumma och finansieras med medel från försäljningen av 
Härjedalens Turism AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
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Klu § 32, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Härjedalens kommun försäljer fastigheterna Härjedalen Hede 

Kyrkby 52:11, Härjedalen Hede Kyrkby 11:17, del av Härjedalen 
Hede Kyrkby 25:12, del av Härjedalen Hede Kyrkby 52:2, del av 
Härjedalen Hede Kyrkby 10:45, del av Härjedalen Hede Kyrkby 83:3 
och del av Härjedalen Hede Prästbord 1:7, se bifogad karta, till 
Hede Företagargrupp i enlighet med köpeavtal och karta.  

 
- Hede företagargrupp beviljas ett bidrag om 200 000 kronor per år i 

tio år för driften av utomhusbadet.  
 
- Driftbidraget betalas ut som en engångssumma och finansieras med 

medel från försäljningen av Härjedalens Turism AB. 
 
_____  
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Klu § 33 
 
Folkhälsoplan 2018—2020 
Dnr Ks 2018/74 
 
ÄRENDE 
 
Ett nytt förslag till Folkhälsoplan för Härjedalens kommun har tagits 
fram. Det nya förslaget till Folkhälsoplanen följer den regionala 
folkhälsopolicyn och det arbete som görs i det för länet regionala 
Folkhälsonätverket Folkhälso-Z. Folkhälsoplanen bygger också på 
utfallet av de medborgarundersökningar som görs i kommunen och 
som berör folkhälsan. 
 
Härjedalens kommun hade en folkhälsoplan mellan år 2011—2015, 
sedan dess har ingen folkhälsoplan funnits för kommunen. Under 
hösten 2017 påbörjades det ett arbete med att ta fram en reviderad 
och aktualiserad folkhälsoplan. Förslaget har jobbats fram av 
kommunens folkhälsosamordnare och förankrats i kommunens 
ledningsgrupp. Folkhälsoplanen består av fyra stycken målområden 
och aktiviteter. Folkhälsoplanen sträcker sig från år 2018 fram till år 
2020, då den regionala folkhälsopolicyn troligen kommer att revideras. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Folkhälsoplanen 2018--2020 
för Härjedalens kommun antas. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att planen remitteras till 
trygghets- och folkhälsorådet innan kommunstyrelsen beslutar om den. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Planen remitteras till trygghets- och folkhälsorådet innan 

kommunstyrelsen beslutar om den. 
 
_____  
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Klu § 34 
 
Ändring i kommunstyrelsens och nämnden 
för bildning, fritid och kulturs reglementen 
Dnr Ks 2018/85 
 
ÄRENDE 
 
Utifrån kommunstyrelsens beslut om ny organisation och bildandet av 
en utveckling- och tillväxtavdelning under kommunstyrelsen behöver 
nämndens för bildning, fritid och kultur och kommunstyrelsens 
reglemente revideras. Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna flyttas 
från nämnden för bildning, fritid och kultur till kommunstyrelsen. I och 
med revideringen av reglementen ändras också nämnden för bildning, 
fritid och kultur till bildningsnämnden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslag till nytt reglemente 
för kommunstyrelsen och bildningsnämnden fastställs, samt att de nya 
reglementena gäller från och med 1 juni 2018. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen och 

bildningsnämnden fastställs. 
 
- De nya reglementena gäller från och med 1 juni 2018. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2018-02-21 19 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 35 
 
Fortsatt deltagande i Etableringsfrämjande samverkan i 
region Jämtland-Härjedalen 
Dnr Ks 2018/86 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens Kommun har deltagit i projekt Etableringsfrämjande 
samverkan i Region Jämtland Härjedalen, ett projekt vars mål är att få 
fler företag att etablera sig länet. 
 
Projektet drivs av Regionen och samtliga länets kommuner är med i 
styrning och i etableringsfrämjande aktiviteter. Hittills har projektet gett 
inflyttningar och ett värdefullt marknadsfönster för kommunen i arbetet 
att få fler företag att etablera sig i en tuff konkurrens med andra 
regioner och kommuner i Sverige. Härjedalens Kommun skulle troligen 
inte mäkta med dessa aktiviteter ekonomiskt eller resursmässigt på 
egen hand och därmed komma i andra hand vid företagsetableringar. 
 
Medfinansieringen i projektet från kommunerna består av kontanta 
medel fördelat efter folkmängd. Den totala insatsen uppgår till 
3 274 322 kronor. Kommunernas ekonomiska bidrag är 414 316 
kronor, varav Härjedalens del är 32 128 kronor. 
 
Det nuvarande projektet avslutas 2018-06-30 men arbete pågår för att 
få till en förlängning till 2018-12-30. En förlängning är trolig då det finns 
medel kvar i projektet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun 
medfinansierar projekt ”Etableringsfrämjande samverkan i region 
Jämtland Härjedalen” med 32 128 kronor per år under tre år med start 
2018-07-01 alternativt från 2019-01-01 om nuvarande projekt blir 
förlängt. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 35, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Härjedalens kommun medfinansierar projekt ”Etableringsfrämjande 

samverkan i region Jämtland Härjedalen” med 32 128 kronor per år 
under tre år med start 2018-07-01 alternativt från 2019-01-01 om 
nuvarande projekt blir förlängt. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 36 
 
Övrig fråga, Coompanion 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om kommunens 
deltagande i ”Coompanion”. Coompanion är en ekonomisk förening för 
främjande av kooperativt företagande. 
 
Kommunledningsutskottet diskuterar kommunens framtida medverkan i 
nätverket. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 37 
 
Övrig fråga, matta i Svegs ishall 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet diskuterar eventuellt inköp av en matta för 
att kunna använda Svegs ishall till andra aktiviteter än ishockey och 
liknande aktiviteter på is. 
 
_____ 


