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Tu § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Justerandes sign.

Information från förvaltningen 

ÄRENDE 

En gemensam förvaltningsorganisation för tillväxt- och 
utvecklingsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen trädde i kraft 
under oktober. Den nya förvaltningen har namnet 
samhällsutvecklingsförvaltningen och chef är Jonas Kojan. Som ett led i 
detta kommer tillväxtutskottet från och med 1 januari 2021 byta namn till 
samhällsutvecklingsutskottet. 

Förvaltningschefen informerar utskottet om händelser på förvaltningen. 

Ekonomichef Ola Regnander ger en ekonomisk uppföljning efter utgången 
av november. Prognosen för helåret visar ett underskott från budget på 
nästan 4 500 000 kronor för tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen. För 
den tidigare tillväxt och utvecklingsförvaltningen är prognosen ett underskott 
på 20 000 kronor från budget. 

Budgetram 2021 för samhällsutvecklingsförvaltningen är beslutad till 
102 135 000 kronor. Ett förslag på detaljbudget kommer att presenteras för 
utskottet på första sammanträdet 2021. 

Per Palage, trafiksamordnare och Hans Svensson, upphandlingssamordnare 
informerar om sina uppdrag och kommande ärenden. 

Malin Helen Elmerstig, projektsamordnare, berättar om projektet 
Härjedalsmat, ett initiativ från Härjedalens kommun där Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF), Jämtland är projektägare.

Mathias Wiberg, flygplatschef informerar om det pågående arbetet med 
överlämning av väghållning av enskilda vägar. 

_____
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Tu § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Tillväxtutskottet delges följande meddelanden: 

Skrivelse från Glöte byalag, angående önskemål om gång- och cykelväg 
genom Glöte by. 
Förvaltningens svar på skrivelsen från Glöte byalag. 
Dnr: KS 2020/916 

Delegationsbeslut från samhällsutvecklingsförvaltningen. 

_____

AJOURNERING

Sammanträdet ajourneras klockan 10.25-10.45
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Tu § 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/637 

Justerandes sign.

Taxa för framtagande av exploateringsavtal 

BESLUT 

Tillväxtutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige reviderar taxa för framtagande av exploateringsavtal i 
Härjedalens kommun till att även omfatta uppföljning av exploateringsavtal. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige antog KF § 81/2020 taxa för framtagande av 
exploateringsavtal. Samhällsutvecklingsförvaltningen önskar att taxan även 
omfattar uppföljning av exploateringsavtal. Det innebär att kostnaden för 
uppföljning av exploateringsavtal blir 1 250 kronor/timme. 

Ekonomi 
Positiv påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige reviderar 
taxa för framtagande av exploateringsavtal i Härjedalens kommun till att 
även omfatta uppföljning av exploateringsavtal. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsingenjör
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Tu § 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/988 

Justerandes sign.

Funäsdalen 1:102, industrimark i Ljusnedal 

BESLUT 

Tillväxtutskottet köper del av industrimark från Funäsdalen 1:102 i 
Ljusnedal. Arealen är ca 2,4 hektar och priset är tolv kronor per 
kvadratmeter. Köpeskillingen är 288 000 kronor. 

ÄRENDE 

Det har varit stor efterfrågan på industrimark i Ljusnedal de senaste åren och 
det råder nu brist på mark för nyetableringar av verksamheter i området. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i kontakt med nuvarande ägare 
framfört att Härjedalens kommun är intresserad av att köpa ca 2,4 hektar av 
fastigheten Funäsdalen 1:102 i Ljusnedal. Kommunen erbjuder tolv (12:-) 
kronor per kvadratmeter, motsvarande en köpeskilling på 288 000 kronor. 
Härjedalens kommun står för förrättningskostnaderna för avstyckning av 
aktuell del av Funäsdalen 1:102, samt eventuella övriga omkostnader. 

Ekonomi 
Kommunens kostnad för förrättningskostnader för avstyckning, samt 
eventuellt övriga omkostnader tas från budget för skog och 
exploateringsmark. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att tillväxtutskottet köper del av 
industrimark från Funäsdalen 1:102 i Ljusnedal. Arealen är ca 2,4 hektar och 
priset är tolv kronor per kvadratmeter. Köpeskillingen är 288 000 kronor.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsingenjör
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Tu § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/638 

Justerandes sign.

Pris på planlagd industrimark 

BESLUT 

Tillväxtutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar en differentierad prissättning på kommunal 
industrimark vid försäljning. 

Priset höjs från 20 kronor/kvadratmetern till 40 kronor/kvadratmetern i 
Funäsdalen/Ljusnedal och Vemdalen.  

I Sveg sänks priset till 12 kronor/kvadratmetern. 

ÄRENDE 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2019 uppdraget att undersöka 
prisbilden och gällande principer vid försäljning av industrimark i 
angränsande kommuner. 

Bergs kommun 
Priset på planlagd industrimark är 60 kronor/kvadratmetern, medan priset för 
mark utanför detaljplan, så kallad råmark, är 20 kronor/kvadratmetern. 

Älvdalens kommun 
Priset består av en så kallad exploateringsavgift på 54 000 kr plus  
10 kronor /kvadratmetern. 

Exploateringsavgiften är kopplad till basbeloppet och är därmed 
indexreglerad. Normal storlek på industritomter är 3 000 - 5 000 
kvadratmeter. Vid tomtstorlekar över 1 hektar betalas två 
exploateringsavgifter. Beroende på storlek på industritomterna blir det ett 
totalpris på 21-28 kronor/kvadratmetern. 

Ljusdals kommun 
Här råder en något mer varierande prisbild med avseende på läget enligt 
nedan: 

Område 1, i Ljusdals tätort vid infarten till riksväg 84 mot Hudiksvall är 
priset 50 kronor/kvadratmetern för nyetablering, och  
35 kronor/kvadratmetern vid utökning av befintliga tomter.  

Område 2, utanför Ljusdal, med läge som inte ligger i direkt anslutning till 
riksväg 84, är priset 28 kronor/kvadratmetern. 

Område 3, mellan Ljusdal och Färila, med läge vid riksväg 83, är priset  
20 kronor/kvadratmetern. 

Område 4, utanför Färila, med läge, inte direkt, men nära tillgång till riksväg 
83, är priset 25 kronor/kvadratmetern. 

7



Tu § 58, fortsättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/638 

Justerandes sign.

Område 5, utanför Järvsö vid riksväg 83, är priset 25 kronor/kvadratmetern. 

Sammanfattningsvis är priset på industrimark i Ljusdals kommun  
20-28 kronor/kvadratmetern förutom i centrala Ljusdal, där priset är  
50 kronor/kvadratmetern. 

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun beslutade, § 104/2019, att ändra 
priset på industrimark i Härjedalens kommun från 12 kronor/kvadratmetern 
till 20 kronor/kvadratmetern. Därefter har det framkommit att det finns ett 
behov att differentiera priset på industrimark för de olika orterna i 
kommunen med hänsyn till utbud och efterfrågan av mark.   

Ekonomi 
Totalt sett ger differentierad prissättning en positiv effekt på kommunens 
ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar en 
differentierad prissättning på kommunal industrimark vid försäljning. 
Priset höjs från 20 kronor/kvadratmetern till 40 kronor/kvadratmetern i 
Funäsdalen/Ljusnedal och Vemdalen.  
I Sveg sänks priset till 12 kronor/kvadratmetern.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsingenjör  
Samhällsutvecklingschef
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Tu § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/263 

Justerandes sign.

Upphandling av skogsförvaltning av kommunens 
skogsfastigheter 

BESLUT 

Tillväxtutskottet tilldelar Mellanskog ekonomiska förening avtal gällande 
skogsförvaltning av kommunens skogsfastigheter. 

Beslutsprotokoll samt avtal upprättas av förvaltningschef. 

ÄRENDE 

Upphandling av förvaltning av kommunens skogsfastigheter har genomförts 
och ett anbud från Mellanskog ekonomiska förening har inkommit. 
Kvalificering och utvärdering är genomförd. Anbudsgivaren är godkänd och 
utvärderad. Framtaget förslag till beslutsprotokoll finns. 

Ekonomi 
Upphandlingen och avtalet om skogsförvaltning skapar ingen förändrad 
ekonomi mot tidigare. Avverkningar ska förhoppningsvis ge ett positivt 
netto, om så inte är fallet ska timpris för avverkning gälla.  Övriga tjänster i 
form av skogsvård och liknande debiteras per timme. 

JÄV 

Mats Ericsson (C) närvarar inte vid ärendets handläggning. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att tillväxtutskottet tilldelar 
Mellanskog ekonomiska förening avtal gällande skogsförvaltning av 
kommunens skogsfastigheter. Beslutsprotokoll samt avtal upprättas av 
förvaltningschef.  

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Upphandlingssamordnare 
Samhällsutvecklingschef  
Ekonomichef  
Mark- och exploateringsingenjör
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Tu § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/776 

Justerandes sign.

Föreningsstöd med anledning av coronapandemin 

BESLUT 

Ärendet återremitteras då antal föreningar, och hur stödet ska delas mellan 
föreningarna kan utredas ytterligare. Det totala stödet är begränsat till  
250 000 kronor och fördelningen av stödet bör kunna ge en betydande effekt 
för föreningen. 

ÄRENDE 

På grund av rådande pandemi lider många föreningar av ekonomiska 
problem. Kommunen uppskattar föreningarnas arbete och vill därför kunna 
underlätta föreningarna fortsatta verksamhet. Enligt beslut KS § 263/2020 
finns det 250 000 kronor avsatta till ändamålet genom kommunstyrelsens 
konto för medfinansiering projekt.  

Pengarna avses att gå till föreningar med egna anläggningar där 
inkomstbortfall till exempel i form av inställda sommarevenemang kan ha 
varit kännbara för föreningar med fasta kostnader. I andra hand föreningar 
som haft verksamhet som rapporterats in i form av lokalt aktivitetsstöd.  
Grunden till förvaltningens förslag har varit föreningarnas redovisningar för 
2019. Totalt är 250 000 kronor fördelade på 65 föreningar. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att tillväxtutskottet bifaller 
framtaget förslag om tilldelning av föreningsstöd med anledning av 
coronapandemin.  

YRKANDE 

Ordföranden yrkar på återremiss då antal föreningar, och hur stödet ska delas 
mellan föreningarna kan utredas ytterligare. Det totala stödet är begränsat till  
250 000 kronor och fördelningen av stödet bör kunna ge en betydande effekt 
för föreningen. 

Bengt-Arne Persson (L) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar sitt förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Fritidschef
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Tu § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/888 

Justerandes sign.

Inköp av konstnärligt utformat draperi vid Härjedalens 
Fjällmuseum 

BESLUT 

Tillväxtutskottet investerar 63 000 kronor till inköp av ett konstnärligt 
utformat draperi till fjällmuseet i Funäsdalen. Draperiet kommer tillhöra 
Härjedalens kommuns konstsamling. 

ÄRENDE 

Härjedalens Fjällmuseum har lämnat ett önskemål om ekonomiskt stöd från 
kommunen för inköp av ett konstnärligt utformat draperi. Draperiet ska 
fungera som avskärmning av kaféet från foajén, för att skapa lugn och 
avskildhet vid föredrag, möten, begravningskaffe och för att vid behov 
kunna stänga av lokalen vid annan användning av byggnaden. 

Konstnären Gunilla Ellis boende i Funäsdalen, som kan ses som en av 
regionens främsta företrädare vad gäller textil konst är beredd att ta sig an 
arbetet och har föreslagit en väv i så kallad solvad upphämta, svart bomull i 
varp och med lingarn i inslag. Den mörka varpen ger ytan en spännande, 
geometrisk mönstereffekt. Färgställningen anpassas till kaféets och foajéns 
kulörer i rött, blått och något gult. Väven fodras med ett yllekläde i mörkt 
rött. Att köpa in denna väv kommer stärka och fylla ett tomrum i 
kommunens konstsamling. 

Ekonomi 
Investering görs från fastighetsbudget då draperiet förutom sitt konstnärliga 
värde fyller en fastighetsfunktion som avskärmning mellan kafé och 
reception. 

JÄV 

Pelle Johansson (S) närvarar inte vid ärendets handläggning. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att tillväxtutskottet investerar 
63 000 kronor till inköp av ett konstnärligt utformat draperi till fjällmuseet i 
Funäsdalen. Draperiet kommer tillhöra Härjedalens kommuns konstsamling. 

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 
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Tu § 61, fortsättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/888 

Justerandes sign.

Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Härjedalens fjällmuseum
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Tu § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/1028 

Justerandes sign.

Prioriteringar till regional transportplan 2022-2033/2037 

BESLUT 

Tillväxtutskottet antar föreslagen prioritering av objekt till kommande 
regional transportplan för perioden 2022-2033/2037, med tre ändringar. 

1. Meningen ”Samtidig åtgärd med byggnation av ny sträckning av E45 
Rengsjön-Älvros” under prioritering 1 stryks. 

2. Länsväg 511 tillförs objektbeskrivning under prioritering 2. 

3. Under långsiktiga behov stryks sista punkten ”Genomfart/ Förbifart 
Funäsdalen” för att istället kommuniceras i den inledande brödtexten. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun skall lämna in förslag på vilka objekt i kommunen som 
vi anser skall prioriteras till den Regionala transportplanen 2022-2033/2037, 
tidigare kallad länstransportplan. 
 
Härjedalens kommun vill, som generell synpunkt, framföra betydelsen av 
investeringar i infrastrukturobjekt i länet och betydelsen av satsningar på 
drifts-, underhålls- och bärighetsåtgärder på vägnätet. Standarden på länets 
vägar måste anpassas till de stora investeringar som nu görs i turistområdena 
och det ökande tryck på vägnätet som dessa innebär. Skogsnäringen är 
beroende av god bärighet på de vägar där skogsråvaran transporteras. 
   
Härjedalens kommun är i stort sett helt beroende av vägnätet för transporter 
och kommunikationer och vill betona betydelsen av investeringar i 
infrastrukturen i Jämtlands län och satsningar på drift- och 
underhållsåtgärder på vägnätet för, framför allt, turistnäringens och 
skogsnäringens behov. Med hänsyn till riksdagens och regeringens 
transportpolitiska mål om bland annat tillväxt och tillgänglighet är det av 
största betydelse att mera resurser tillförs Jämtlands län. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen presenterar ett framtaget förslag på 
prioritering i Härjedalens kommun. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att tillväxtutskottet antar 
föreslagen prioritering av objekt till kommande regional transportplan för 
perioden 2022-2033/2037. 
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Tu § 62, fortsättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/1028 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
ändringen att meningen ”Samtidig åtgärd med byggnation av ny sträckning 
av E45 Rengsjön-Älvros” under prioritering 1 stryks. 

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till Bengt-Arne Perssons (L) förslag med 
tillägg att länsväg 511 tillförs objektbeskrivning under prioritering 2, då 
länsväg 511 hänger samman med länsväg 311. 
Samt att under långsiktiga behov stryks sista punkten ”Genomfart/ Förbifart 
Funäsdalen” för att istället kommuniceras i den inledande brödtexten. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag med föreslagna ändringar från 
Persson (L) och Ericsson (C) och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare
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Tu § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/1040 

Justerandes sign.

Stimulans av vinterfiske 

BESLUT 

Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utöka Fiskeligan till att 
även omfatta vintersäsongen och därmed stimulera vinterfisket i kommunen. 

ÄRENDE 

Mats Ericsson (C) lyfter frågan om varför det inte finns något motsvarande 
sommarens fisketävling Fiskeligan under vintersäsongen. 

Fiskeligan är ett samarbete mellan Härjedalens kommun, Tidningen 
Härjedalen, Ekbergs fiske och fiskeorganisationerna i Härjedalen för att 
marknadsföra fisket i kommunen. 

Ericsson informerar övriga ledamöter om att Härjedalens kommun har tappat 
50 000 fiskedygn på 15 år, vilket motsvarar intäkter runt 20 000 000 kronor. 
Genom att använda Fiskeligan som koncept även för vinterfiske skulle 
intresset kunna väckas hos fler eventuella utövare, och ytterligare öka 
besöksnäringen i kommunen. 

YRKANDE  

Mats Ericsson (C) yrkar att samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag 
att utöka Fiskeligan till att även omfatta vintersäsongen och därmed 
stimulera vinterfisket i kommunen. 
 
Ted Länsberg (SD) och Bengt-Arne Persson (L) yrkar bifall till Ericssons 
förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar Ericssons (C) yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef

15



Tu § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Dnr Ks 2020/1043 

Justerandes sign.

Lokal trafikföreskrift om hastighetssänkning vid 
Nilsvallen, Sveg 

BESLUT 

Tillväxtutskottet antar lokal trafikföreskrift om hastighetssänkning vid 
Nilsvallen, Sveg. 

ÄRENDE 

Under 2020 utför Trafikverket en hastighetsutredning av E45 i Jämtlands 
län. Hastighetsutredningen innebär i första hand att de delar av E45 som har 
en trafikmängd på mer än 2 000 fordon per årsmedeldygn och en 
hastighetsbegränsning på 90 km/tim ska sänkas till 80 km/tim. I samma 
utredning tittar Trafikverket även på de lokala trafikföreskrifter som finns på 
sträckan för att få en tydlighet för trafikanterna gällande rådande 
hastighetsbegränsningar. 

På E45 inom Härjedalens kommuns tättbebyggda område i Sveg (Nilsvallen) 
finns idag en lokal trafikföreskrift, 2361 2011:473, gällande 
hastighetsbegränsning till 70 km/tim. Denna lokala trafikföreskrift hänger 
ihop med Länsstyrelsen Jämtlands läns lokala trafikföreskrift, 23FS 2007:28, 
gällande hastighetsbegränsning till 70 km/tim. I samband med vår 
hastighetsutredning där E45 på aktuell sträcka kommer att sänkas till 80 
km/tim gör vi bedömningen att 60 km/tim är en lämplig hastighet från 
korsningen med väg 1020 i Nilsvallen och vidare västerut till gränsen för 
befintlig 50 km/tim, 1050 meter öster om E45/väg 84 i Sveg. Även 
Länsstyrelsen Jämtlands län har av Trafikverket fått som förslag att ändra sin 
lokala trafikföreskrift till 60 km/tim. Länsstyrelsen Jämtlands län har den 5 
november 2020 beslutat om ny lokal trafikföreskrift, 23TFS 2020:28, enligt 
Trafikverkets förslag, med ikraftträdandedatum 2020-12-01. Trafikverket 
föreslår därför att Härjedalens kommun inför en lokal trafikföreskrift enligt 
Länsstyrelsens beslut.

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att tillväxtutskottet antar lokal 
trafikföreskrift om hastighetssänkning vid Nilsvallen, Sveg. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare
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Tu § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Justerandes sign.

Övrig fråga, Vindkraft, Lillhärdal 

ÄRENDE 

Billy Anklew (HP) undrar över resultatet från vinkraftprojektet i Lillhärdal. 
Anklew vill veta resultatet av vindkraftssamordnarens uppdrag samt hur 
många arbetstillfällen som vindkraftsatsningen skapade i Lillhärdal, ett 
skriftligt svar önskas. 

Förvaltningschefen svarar att en slutrapport av vindkraftsprojektet kommer 
lämnas in till energimyndigheten, där en tydlig redovisning av vad som skett 
kommer presenteras. Anklew är välkommen att ta del av slutrapporten. 

Anklew (HP) svarar att han inte är nöjd med svaret. 

_____
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Tu § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott 
2020-12-07 

Justerandes sign.

Övrig fråga, Samråd med Trafikverket 

BESLUT 

Beslut om oppositionsrådets deltagande vid samråd med Trafikverket tas på 
kommande sammanträde i samhällsutvecklingsutskottet. 

ÄRENDE 

Bengt-Arne Persson (L) anser det anmärkningsvärt att vid samråd med 
Trafikverket deltar representanter från det politiska styret tillsammans med 
utvalda tjänstemän. Persson anser att även oppositionsrådet bör vara en 
deltagare. 

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) yrkar att oppositionsrådet i Härjedalens kommun 
fortsättningsvis bjuds in till det årliga samrådet med Trafikverket. 

Mats Ericsson (C) yrkar att beslut i frågan ska tas på kommande 
sammanträde i samhällsutvecklingsutskottet. 

Ted Länsberg (SD) yrkar bifall till Perssons (L) förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordföranden prövar Perssons yrkande och finner att det avslås. 

Ordföranden prövar därefter Ericssons yrkande och finner att det bifalls. 

Omröstning begärs. Ordföranden förklarar att de som bifaller Perssons 
yrkande svarar nej och de som bifaller Ericssons yrkande svarar ja. 

Nej-röst: Bengt-Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD) 

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Pelle Johansson (S), Lars-Olof Mattsson (M) 

Ordförande finner att beslut om oppositionsrådets deltagande vid samråd 
med Trafikverket tas på kommande sammanträde i 
samhällsutvecklingsutskottet.

RESERVATION

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef
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