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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 
  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
73 Biosfärområde Voxnadalen 

74 Allmän ekonomisk information 

75 Aktuellt från HR-avdelningen 

76 Aktuella näringslivsärenden 

77 Medborgarförslag om ändring av sopavgift i C-område 

78 Medborgarförslag om att bygga en skatepark mellan medborgarhuset och 
Ljusnan i Sveg 

79 Medborgarförslag om Idrottshall i Lofsdalen 

80 Verkställighet av medborgarförslag om att kommunens växel förändrar sitt 
uppdrag till medborgarservice 

81 Begäran angående kommunens ställningstagande till riksintressen för 
rennäringen 

82 Skrivelse om fördjupad översiktsplan, Brukvallarna-Ramundberget-Messlingen 

83 Stråk och noder, Jämtlands län 

84 Översyn av lekparker i Härjedalen 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 09.00—11.45 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Britt Paju, HR-chef § 75 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. §§ 73—85 
 Johan Höglund 
Ordförande 

….................................................. 
 Anders Häggkvist (C) §§ 73—85 
Justerare 

….................................................. 
 Gunilla Zetterström-Bäcke §§ 73—85 

 
 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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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 11.45—11.50 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Ola Regnander, ekonomichef 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. § 86 
 Johan Höglund 
Ordförande 

….................................................. 
 Anders Häggkvist (C) § 86 
Justerare 

….................................................. 
 Gunilla Zetterström-Bäcke § 86 

 
 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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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 73 
 
Biosfärområde Voxnadalen 
Dnr Ks 2018/275 
 
ÄRENDE 
 
Thomas Wiklund (M) informerar om projkektet Biosfärområde 
Voxnadalen. Kommunen har erbjudits att medverka i projektet. Efter 
utredning konstaterar Wiklund att projektet sannolikt inte kommer 
innebära några positiva effekter för kommunen. 
 
YRKANDE 
 
Thomas Wiklund (M) biträdd av Anders Häggkvist (C) yrkar att 
kommunen avböjer erbjudandet om att medverka i projektet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Wiklunds yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunen avböjer erbjudandet om att medverka i projektet Biosfär 

Voxnadalen. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 74 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning, uppdelat på respektive nämnd. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 75 
 
Aktuellt från HR-avdelningen 
 
ÄRENDE 
 
HR-chef Britt Paju lämnar en information om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid kommunens verksamheter. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 76 
 
Aktuella näringslivsärenden 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef tillika tillförordnad näringslivschef Gunnel Gyllander 
informerar om projektet för framtida exploatering och utveckling i 
Funäsdalen. 
 
Ordförande Anders Hägkvist (C) informerar om 
bredbandsutbyggnaden i kommunen samt om eventuella 
nyetableringar av företag inom kommunen. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 77 
 
Medborgarförslag om ändring av sopavgift i C-område 
Dnr Ks 2018/67 
 
ÄRENDE 
 
Jan Fahlström, Lillhärdal, med flera (totalt ytterligare 17 
namnunderskrifter) föreslår att sopavgiften ska ändras i C-områden för 
de kommunmedborgare som har fäbodar och fritidshus i närområde till 
fast boende. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2018, Kf § 26/2018, att 
avveckla C-områden och att helt befria bebyggelse inom tidigare 
C-områden från avgifter. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadssförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 78 
 
Medborgarförslag om att bygga en skatepark mellan 
medborgarhuset och Ljusnan i Sveg 
Dnr Ks 2018/100 
 
ÄRENDE 
 
Per-Axel Lindström, Sveg, föreslår att kommunen bygger en skatepark 
tillsammans med lekpark och utegym mellan medborgarhuset och 
Ljusnan. 
 
Ärendets beredning 
 
Inga medel finns avsatta i budget anläggning av skatepark med lekpark 
och utegym. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 79 
 
Medborgarförslag om Idrottshall i Lofsdalen 
Dnr Ks 2018/71 
 
ÄRENDE 
 
Isacc Karlsson och Elma Brundin, Lofsdalen, föreslår att kommunen 
bygger en Idrottshall i Lofsdalen. 
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet återremitterades den 23 april 2018 av kommunfullmäktige, Kf 
§ 60/2018, för utredning av vilka möjligheter som finns att söka bidrag 
för byggnation av idrottshall i Lofsdalen. Kommunledningsförvaltningen 
har inte kunnat finna några möjligheter för kommunen att söka bidrag 
till en eventuell byggnation. Däremot finns möjligheter för civilsamhället 
att söka bidrag för ändamålet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
och att förslagsställarna informeras om möjliga finansierärer som 
presenteras i tjänsteutlåtande daterat 2018-05-08. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med ändringen att det av 
beslutet ska framgå att de andra möjliga finansiärer som presenteras i 
tjänsteutlåtande daterat 2018-05-06 endast ska betraktas som 
exempel. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Häggkvists ändringsyrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Förslagsställarna ska informeras om att det finns möjlighet att söka 

annan finansiering, från exempelvis de finansiärer som presenteras i 
tjänsteutlåtande daterat 2018-05-08. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 80 
 
Verkställighet av medborgarförslag om att kommunens växel 
förändrar sitt uppdrag till medborgarservice 
Dnr Ks 2017/206 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige biföll den 19 februari 2018, Kf § 23/2018, ett 
medborgarförslag om att ändra växelns uppdrag till medborgarservice. 
Kommunstyrelsen ansvarar för verkställigheten av fullmäktiges beslut. 
 
För tillfäller råder viss osäkerhet om hur beslutet i praktik ska 
verkställas. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår kommunstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för en översyn om 
hur kommunfullmäktiges beslut i ärendet kan verkställas på bästa sätt. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottes förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- En arbetsgrupp tillsätts för en översyn om hur kommunfullmäktiges 

beslut i ärendet kan verkställas på bästa sätt. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 81 
 
Begäran angående kommunens ställningstagande 
till riksintressen för rennäringen 
Dnr Ks 2018/200 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens markägareförening genom Peter Wageius begär i 
skrivelse daterad 2018-04-08 att kommunen avslår alla anspråk på 
riksintresse för rennäringen på privatmarken i Härjedalen samt att 
kommunen försäkrar sig om rutiner så att inte utpekanden av 
riksintresse för rennäringen på privata marker i Härjedalen 
återkommer. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att skrivelsen besvaras med en 
kopia av den skrivelse angående rennäringens riksintresseanspråk 
som kommunen sedan tidigare har skickat till Länsstyrelsen i 
Jämtlands län, diarienummer Ks 2018/105. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att 
det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningstutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Skrivelsen besvaras med en kopia av den skrivelse angående 

rennäringens riksintresseanspråk som kommunen sedan tidigare 
har skickat till Länsstyrelsen i Jämtlands län, diarienummer Ks 
2018/105. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 82 
 
Skrivelse om fördjupad översiktsplan, 
Brukvallarna-Ramundberget-Messlingen 
Dnr Ks 2018/256 
 
ÄRENDE 
 
Ramundbergets Alpina AB, genom VD Philip Flacké har tillsammans 
med Sten Olof Hoflin skickat en skrivelse till kommunen med 
synpunkter angående riksintressen för rennäringen i förslaget till 
fördjupad översiktsplan för Bruksvallarna-Ramundberget-Messlingen. 
 
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
skrivelsen och föreslår att detta antas som kommunens svar. 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för en omformulering 
av svaret. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Ericsson yrkande och finner att det bifalls 
 
BESLUT 
 
Kommunledningstutskottets beslut 
 
- Ärendet återremitteras för en omformulering av svaret. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 83 
 
Stråk och noder, Jämtlands län 
Dnr Ks 2018/251 
 
ÄRENDE 
 
Kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Berg och 
Härjedalen har möjligheten att, tillsammans med Region Jämtland 
Härjedalen, söka medel i Tillväxtverkets utlysning Tillväxtskapande 
samhällsplanering. Projektet varar två år med start 1 september 2018. 
Huvudman är Region Jämtland Härjedalen. 
 
Arbetet ska ske i två block:  
Jämtlandstråket - arbete med den gemensamma bostad och 
arbetsmarknadensmarknaden.  
Inlandstråket (E45 och Inlandsbanan med omland)- ta fram analyser 
för boende, arbetsmarknad och kommunikationer med fokus på 
kunskapsuppbyggnad och analyser samt GIS-presentationer.  
 
Båda delarna i projektet syftar till att underlätta näringslivets 
kompetensförsörjning samt nyetableringar även i länets noder i de 
glesare strukturerna. 
 
Projektet kommer att ta fram analyser, metoder och modeller och 
skapa förankring av dessa för ett långsiktigt utvidgat samarbete mellan 
de berörda kommunernas näringslivs-, plan- och 
samhällsbyggnadsfunktioner samt andra myndigheter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun deltar i 
projektet med medfinansiering i form av arbetad tid enligt den 
omfattning som framgår av projektets budget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Härjedalens kommun deltar i projektet med medfinansiering i form 

av arbetad tid enligt den omfattning som framgår av projektets 
budget. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 84 
 
Översyn av lekparker i Härjedalen 
Dnr Ks 2017/529 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017 att låta göra en 
översyn av kommunens lekparker. Kommunstyrelsen beslutade 
därefter den 13 december 2017, Ks § 280/2017, att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
omfattning och placering av kommunalt förvaltade lekplatser. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår att kommunen behåller, utöver 
de lekplatser som finns i anslutning till skolor och förskolor, en lekplats 
i vardera av följande orter: Sveg, SJ-parken; Hede, nytt område vid 
campingen; Ytterhogdal, Trumstedtsparken; Funäsdalen, Risnäset; 
Lillhärdal, Rössgårdsvägen. Övriga lekparker avvecklas 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet återremitteras för 
tydligare redovisning av kostnader, samt för bättre samordning med 
Härjegårdar Fastighets AB.  
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till Zetterström-Bäckes 
yrkande med tillägget att möjligheterna till samordning med de 
lekplatser som finns i anslutning till skolor och förskolor ska 
undersökas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Ärendet återremitteras för tydligare redovisning av kostnader, för 

bättre samordning med Härjegårdar Fastighets AB, samt för 
undersökning av möjligheterna till samordning med de lekplatser 
som finns i anslutning till skolor och förskolor. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 85 
 
Renhållningsföreskrifter, revidering 
Dnr Ks 2018/239 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2018, Kf § 26/2018, att 
avskaffa renhållningens så kallade C-områden, samt att uppdra till 
kommunstyrelsen att revidera kommunens renhållningsföreskrifter. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya 
renhållningsföreskrifter som i huvudsak innebär att C-områden tas bort 
från föreskrifterna och att bebyggelse inom tidigare c-områden därmed 
befrias från grundavgift. Fastighets- och/eller nyttjanderättsinnehavare 
kommer enligt förslaget även fortsättningsvis kunna lämna kärlavfall 
vid någon av kommunens återvinningscentraler, mot avgift. Fastighets- 
och/eller nyttjanderättsinnehavare som har eget kärl på på annan 
fastighet inom kommunen föreslås även kunna lämna sitt kärlavfall 
däri. Dessutom föreslås vissa ändringar som förtydligar hanteringen av 
slam och fettavskiljare från små avlopp, inklusive fosforfällor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslaget ställs ut till 
granskning, i enlighet med miljöbalken, under perioden från och med 
den 7 juli 2018 till och med den 7 augusti 2018. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet återremitteras för 
revidering av beslutsunderlagt så att ärendets eventuella påverkan på 
renhållningstaxan inte berörs i beslutsunderlaget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Ärendet återremitteras för revidering av beslutsunderlagt så att 

ärendets eventuella påverkan på renhållningstaxan inte berörs i 
beslutsunderlaget. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 86 
 
Direktiv till ombud inlandskommunernas ekonomiska förening 
Dnr Ks 2018/274 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet ska besluta om direktiv till kommunens 
ombud i Inlandskommunernas ekonomiska förening, inför årsstämman. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunens direktiv till 
ombudet är: Gunilla Zetterztröm-Bäcke (S) som ledamot i styrelsen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunens direktiv till ombudet är: 

 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) som ledamot i styrelsen. 

 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
_____ 
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