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Ks § 161 Dnr 2018-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningslista med att lägga 

till en punkt, Övriga frågor. 

_____ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(26) 

Sammanträdesdatum 
10 oktober 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 162 Dnr 2018-000210  

Sporthall i Änge samt igångsättningstillstånd för 
sökande av ny vattentäkt i Änge med omnejd 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för sporthall vid 
 skolan i Änge, under förutsättning av att samhällsbyggnadsnämnden 
 fattar samma beslut vid sitt möte den 11 oktober 2018. 

2 Finansieringen sker inom befintlig investeringsbudget för projektet. 

_____________________________________________________ 
Beskrivning av ärendet 
Vid kommunstyrelsen den 12 september återremitterades punkten 1 i 
samhällsbyggnadsnämndens förslag, den 5 september 2018, om att bevilja 
igångsättningstillstånd för sporthall vid skolan i Änge. Skäl för 
återremitteringen var att samhällsbyggnadsnämnden ska undersöka andra 
placeringar av sporthallen.  

Eftersom ett igångsättningstillstånd inte är bundet till en viss plats för 
byggnationen föreslår kommunstyrelsens presidium att kommunstyrelsen 
beviljar igångsättningstillstånd för sporthall vid skolan i Änge, under 
förutsättning av att samhällsbyggnadsnämnden fattar samma beslut vid sitt 
möte den 11 oktober. 

Tidigare bakgrund 
Sporthall Änge 
I februari 2015 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om igångsättning 
av förstudie avseende nybyggnation av sporthall i Änge. Syftet med 
förstudien var att studera förutsättningar för nybyggnation av sporthall i 
Änge. Avsikten var att byggnaden skulle ligga i nära anslutning till bad- och 
gymnastikbyggnad för att hitta samordningseffekter kring bland annat 
omklädnings- och personalutrymmen. Närheten till övrig skolverksamhet har 
också varit styrande.  

Förstudien har skett i nära samarbete med föreningslivet i Änge med omnejd. 

Under förstudien har markförhållanden i kombination med närhet till 
samhällets vattentäkt visat på förutsättningar som påverkat kostnadsbilden 
med en beräknad fördyring om ca 4 - 5 miljoner kronor.  
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Ks § 162 (forts) Dnr 2018-000210  

Sporthall i Änge samt igångsättningstillstånd för 
sökande av ny vattentäkt i Änge med omnejd 
Ett flertal problemställningar avseende det tekniska utförandet på byggnad 
samt markanläggningar har uppkommit och behandlats under hela förstudie- 
och projekteringsstadiet. Det har bland annat handlat om att försöka 
säkerställa en skyddszon mellan grunt liggande bergtoppar och byggnadens 
betongplatta, ta ner kraftiga tallar utan att riskera att rotsystemet påverkat 
sprickbildningar i den porösa berggrunden. Sammantaget med den ökade 
trafikmängd som anläggningen förväntas generera kan inte risk av påverkan 
på vattentäkten uteslutas.  

Vattentäkten i Änge 
Vattentäkten i Änge består av två bergborrade grundvattenbrunnar i direkt 
anslutning till skolområdet. Upprättande av vattenskyddsområde pågår. 
Tillhörande skyddsföreskrifter kommer beröra fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i skyddszonerna kring täkten. Utöver 
skyddsföreskrifterna gäller miljöbalkens hänsynsregler, vilka bland annat 
innebär att:  

  ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. (…) Dessa försiktighetsmått skall vidtas så 
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 §)” 

Det finns tydliga risker med ökad aktivitet kring vattentäkten. Oförutsedda 
händelser (både plötsliga och successiva) kan inträffa som i värsta fall får 
mycket stora konsekvenser för vattenförsörjningen i Änge. Möjligheten att 
försörja hela Änge med reservvatten är små och en ny vattentäkt tar i ett 
sådant läge lång tid att hitta. Vatten- och renhållningsavdelningen avråder 
därför från nybyggnation i det aktuella området. 
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Ks § 162 (forts) Dnr 2018-000210  

Sporthall i Änge samt igångsättningstillstånd för 
sökande av ny vattentäkt i Änge med omnejd 
Om beslut ändå fattas att bygga en sporthall vid skolan bör vattentäkten först 
flyttas. Tidigare sökningar efter vatten i närområdet har varit förgäves, varför 
sökradien då måste utökas. 

Ett alternativ som då bör utredas närmare är att bygga ett nytt ytvattenverk i 
Nälden (”Näldenvisionen”) som utöver Nälden-Vaplan-Ytterån även kan 
förse Änge, Alsen och Trångsviken med vatten via överföringsledningar (se 
bild nedan).  

En sådan lösning har flera fördelar: 

• Löser intressekonflikter med vattenskyddsområden i flera tätorter, bl a 
Änge. 
• Befintligt vattenverk i Nälden är föråldrat och måste byggas om i närtid. 

• Sammankoppling med Udderonätet kan ge en ömsesidig 
reservvattenförsörjning till många orter. 

• Nya och moderna anläggningar gör oss även mer attraktiva som 
arbetsgivare. 

VA-tekniska frågor och kostnader är ännu inte studerade i detalj. I nuläget är 
det också svårt att ge en precis tidplan. Uppskattningsvis skulle hela 
processen ta tre till fem år från beslut till färdig ny vattentäkt/vattenverk 
inklusive ledningsdragning. 

Skulle ”Näldenvisionen” visa sig olämplig eller omöjlig får en ny vattentäkt 
för enbart Änge utredas vidare.  

Kapitaltjänstkostnaderna för investeringen föreslås tas via skattemedel för 
den del som hör till flytten av vattentäkt och -verk i Änge. I övrigt bör 
taxemedel nyttjas. VA-taxan måste dock justeras så att täckning erhålls för 
ökade kapitaltjänstkostnader. 

Ulla Schill, samhällsbyggnadschef, och Tomas Nilsson, fastighetschef 
redovisar för olika placeringar av sporthallen. 
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Ks § 162 (forts) Dnr 2018-000210  

Sporthall i Änge samt igångsättningstillstånd för 
sökande av ny vattentäkt i Änge med omnejd 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Malin Bergman, C, föreslår i tillägg att finansieringen sker inom befintlig 
investeringsbudget för projektet. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag om att bevilja igångsättningstillstånd för sporthall vid 
skolan i Änge, under förutsättning av att samhällsbyggnadsnämnden fattar 
samma beslut vid sitt möte 11 oktober 2018.  

Till det har kommit förslag, på mötet, om att finansieringen sker inom 
befintlig investeringsbudget för projektet. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon 
till tilläggsförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 163 Dnr 2018-000243  

Kommunstyrelsens detaljbudget 2019 
Kort sammanfattning 
Kommunstyrelsens detaljbudget för 2019 presenteras i bilagda dokument 
samt i bakgrundsbeskrivningen för ärendet.  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget 2019 för den egna 
 verksamheten. 

2 Kommunstyrelsen godkänner uppdrag för verksamheten kopplat till 
kommunfullmäktiges övergripande mål och ger förvaltningen i uppdrag 
att utarbeta aktiviteter som svarar mot uppdragen. 

____________________________________________________________  

Deltar inte i beslutet 
Jörgen Blom, V, deltar inte i beslutet till förmån för egen rambudget. 

Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Mikael Karlsson, S, Gabriella 
Carlsson, S, Erika Öhlin, S, deltar inte i beslutet till förmån för egen 
rambudget. 

Beskrivning av ärendet 
För att klara den av kommunfullmäktige beslutade rambudgeten har 
kommunledningsförvaltningen tvingats prioritera hårt. Nedan följer de större 
prioriteringarna med motivering: 

IT 
Alla tecken talar för att IT-kostnaderna för programvaror, förvaltning, drift 
och säkerhet kommer att öka över tid även om samarbete etableras med 
andra kommuner, Regionen eller privata företag. Just nu klarar 
kommunledningsförvaltningen de uppkomna kostnaderna men över tid 
kommer det inte vara hållbart. Bedömningen är dock att någon utökning inte 
behövs förrän 2020 varför budgeten ligger kvar på 2018 års nivå. Om de 
kommunala intäkterna ökar jämfört med junibudgeten bör extra medel 
motsvarande minst 1 mnkr avsättas redan 2019, annars inför 2020. 
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Ks § 163 (forts) Dnr 2018-000243  

Kommunstyrelsens detaljbudget 2019 
Projektmedelsbudgeten 
Sänks med 300 tkr. Statliga medel för förbättrat företagsklimat motsvarande 
1,7 mnkr kompenserar en tillfällig sänkning av projektmedelsbudgeten som 
ofta finansierar motsvarande åtgärder. Inga direkta konsekvenser. 

Skyltprogram 
300 tkr var avsatt för framtagande av skyltprogram 2019. Dessa tas bort. 
Konsekvensen blir att ett program inte färdigställs vilket i sin tur leder till 
otydlighet i hur skyltar ska utformas i Krokoms kommun. Innebär en fortsatt 
flora av olika, icke enhetliga skyltar från föreningar mfl. 

HR och Ek 
Bedömningen är att nuvarande nivå på HR-funktionen bör permanentas 
(utökades tillfälligt 2018) liksom att tillsätta den ekonomtjänst som fanns 
budgeterad för 2018. Cheferna behöver dessa stöd i en allt svårare ekonomi 
med stora rekryteringsbehov över tid.   

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen 
godkänna detaljbudget 2019, för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen 
godkänner uppdrag för verksamheten kopplat till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta aktiviteter som 
svarar mot uppdragen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsens ledningsgrupp 
Ekonomer  
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Ks § 164 Dnr 2018-000220  

Policy för sponsring och marknadsföring 
Kort sammanfattning 
Krokoms kommuns vision är Vi gör plats för växtkraft. För att synliggöra 
och sprida kunskap om Krokoms kommuns attraktivitet, kan och vill 
kommunen samverka med externa aktörer på olika sätt, exempelvis genom 
sponsring. Ett förslag till beslut om en policy lämnas härmed som gäller 
såväl kommunens egna sponsring samt mottagande av sponsring. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar Policy för sponsring och marknadsföring. 

__________________________________________________________ 

Kommunstyrelsens beslut 
1 I avsnitt 5, stycke 4, ändras andra meningen till; ”Sponsring kan dock i 

normalfallet inte ske till privatpersoner och ska särskilt motiveras om så 
sker.” 

I 4:e stycket under rubriken Inledning ändras det så att meningen lyder 
”Sponsring ska dokumenteras skriftligen genom avtal”. Resten av 
meningen stryks. 

En del redaktionella ändringar görs. 

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för 
sponsorn och den sponsrade. Det sponsrade aktiviteten/evenemanget ska 
vända sig till allmänheten. Kommunen kan både vara den som lämnar 
sponsring och den som tar emot sponsring.  

Kommunens trovärdighet och anseende ska vårdas och Krokoms vision och 
värdegrund ska vara styrande för alla kontakter och all samverkan med andra 
samhällsaktörer. Sponsring förutsätter att Krokoms kommuns varumärke 
stärks. 

Policy för sponsring och marknadsföring gäller samtliga nämnder och 
förvaltningar. Samverkan inom kommunkoncernen bör ske i samband med 
större samlade externa sponsrings- och marknadsföringsinsatser. 
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Ks § 164 (forts) Dnr 2018-000220  

Policy för sponsring och marknadsföring 
Underlag för beslut 
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 11 september 2018 
Policy för sponsring och marknadsföring 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår en del redaktionella ändringar. 

Björn Hammarberg, M, föreslår att I avsnitt 5, stycke 4, ändras andra 
meningen till; ”Sponsring kan dock i normalfallet inte ske till privatpersoner 
och ska särskilt motiveras om så sker.” 

Malin Bergman, C, föreslår att det i 4:e stycket under rubriken Inledning 
ändras så att meningen lyder ”Sponsring ska dokumenteras skriftligen 
genom avtal”. Resten av meningen stryks. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 
ändringar och tillägg. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

Efter fråga på ändringar och tillägg finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Sara Anselmby, kanslichef, för korrigering i policyn som sedan skickas till 
krokoms.kommun@krokom.se för registrering 

 

mailto:krokoms.kommun@krokom.se
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Ks § 165 Dnr 2018-000219  

Ökad jämställdhet gällande den politiska 
representationen 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunens ägarrepresentant lyfter frågan vid nästa ägarsamråd. 

___________________________________________________ 
Beskrivning av ärendet 
Åre kommun vill i protokollsutdrag från sitt kommunfullmäktige den 28 juni 
2018 att Krokoms kommun tar ett beslut om att till Jämtkrafts nästa årsstämma 
revidera § 8 ”Styrelsen” i Jämtkrafts bolagsordning enligt; 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva styrelseledamöter med lägst en 
och högst elva styrelsesuppleanter. Ledamöter och suppleanter ska utgöras av 
hälften män och hälften kvinnor. Vid ojämnt antal en mer av endera könet. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunens ägarrepresentant får i uppdrag att lyfta 
frågan vid nästa ägarsamråd. 

Hans Åsling, C, Gabriella Carlsson, S, Björn Hammarberg, M, Maria 
Jacobsson, S, Eva Ljungdahl, Mp och Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktiges valberedning får som 
direktiv att eftersträva en bra sammansättning i kommunens nämnder och 
styrelser utifrån hälften män och hälften kvinnor, ålder geografi och kompetens 

Till det har förslag kommit på mötet om att kommunens ägarrepresentant får i 
uppdrag att lyfta frågan vid nästa ägarmöte. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller motförslaget om att ge kommunens ägarrepresentant i 
uppdrag att lyfta frågan vid nästa ägarmöte. 
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Ks § 165 (forts) Dnr 2018-000219  

Ökad jämställdhet gällande den politiska 
representationen 
Kopia till 
Ägarrepresentanten 
Åre kommun 
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Ks § 166 Dnr 2018-000192  

Rapport - Uppföljning av granskningar år 2014-2015 
Kort sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 
av revisionsrapporter från år 2014-2015. Revisionen har gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att lämna synpunkter på slutsatser vad gäller 
företagshälsovård och leasing av bilar.  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Slutsatser beträffande företagshälsovård besvaras enligt nedanstående 
 beskrivning. 

2 Kommunstyrelsen instämmer med revisorernas rekommendation 
 gällande leasing av bilar samt att styrelsen kommer att följa arbetet 
 med fordonsadministrationen. 

___________________________________________________________ 

Svar på revisionsfråga om företagshälsovård 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 
av revisionsrapporter från år 2014-2015. Revisorerna har gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att lämna synpunkter på slutsatser vad gäller 
bland annat företagshälsovård. Kommunledningsförvaltningen har beskrivit 
hur kommunen arbetar med information, utbildning och uppföljning kopplat 
till företagshälsovården. Revisorerna rekommenderar ett införande av 
strukturerade kontroller av att rutiner vid sjukskrivning eller risk för 
sjukskrivning tillämpas av chefer i organisationen.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att denna rekommendation lämnas 
utan åtgärd. Under de senaste åren har ett flertal nya utbildningar införts där 
chefer utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och 
kommungemensamma rutiner. I Företagshälsovårdens uppdrag ingår 
kontinuerliga avstämningar med ledningsgrupper på alla nivåer i 
organisationen, samt uppföljningar med HR-funktionen kring nyttjande av 
företagshälsovårdens tjänster. HR-funktionen arbetar mer verksamhetsnära 
idag än man haft möjlighet att göra tidigare. Förteckningar över samtliga 
medarbetare som varit sjukskrivna i mer än 30 dagar tas fram månadsvis i 
syfte att HR-stödet ska riktas mot ansvariga chefer. 
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Ks § 166 (forts) Dnr 2018-000192  

Rapport - Uppföljning av granskningar år 2014-2015 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att chefer som inte följer 
gällande rutiner fångas upp genom ovanstående insatser och arbetssätt och 
att det därmed inte föreligger behov av att inrätta särskilda kontroller. 

Svar på revisionsfråga om leasing av bilar 
De rekommenderade åtgärder som revisorerna lämnade 2014 är inte fullt ut 
genomförda. Under 2017 genomfördes en fordonsutredning. Under hösten 
2017 anställdes en fordonssamordnare, som inom ramen för sitt uppdrag 
bland annat arbetar med revisorernas rekommendationer.  

Under våren 2018 följdes rapporten från 2014 upp, och förvaltningen arbetar 
i linje med vad som rapporterades då. 

Kommunstyrelsen instämmer med revisorernas rekommendation, och 
kommer att följa arbetet med fordonsadministrationen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande om företagshälsovård, HR-chef 
Tjänsteutlåtande om leasing av bilar, ekonomichef 
Rapport, revisionen 2018-08-07    

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Karin Wallén, C, Björn Hammarberg, M, och Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att slutsatser beträffande 
företagshälsovård besvaras enligt beskrivning. Kommunstyrelsen instämmer 
med revisorernas rekommendation gällande leasing av bilar samt att 
styrelsen kommer att följa arbetet med fordonsadministrationen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
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Ks § 166 (forts) Dnr 2018-000192  

Rapport - Uppföljning av granskningar år 2014-2015 
Kopia till 
Ordförande i kommunrevisionen 
Sakkunnigt biträde, KPMG 
Kommunikation för publicering på revisorernas sida på webben och för 
registrering i Stratsys 
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Ks § 167 Dnr 2018-000228  

Revidering av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar revideringar av reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden enligt nämndens förslag.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden ska följa det kommunfullmäktige i sitt 
reglemente har bestämt, i budget eller annat särskilt beslut, att nämnden ska 
fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. Detta tydliggörs i reglementet som nu 
revideras. Fram för allt har SKLs rekommendationer gällande nämnders 
reglementen legat till grund för revideringarna. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämnden reglemente, nämndsekreterare, 2018-08-17 
Reglemente för styrelse och nämnder, SKL, 2018-06 
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2018-08-17 

Förslag som läggs på mötet 
Malin Bergman, C, yttrar sig 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, där barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige anta revideringar av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 168 Dnr 2018-000223  

Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsen 
2019 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari flyttas till den 
 14 februari 2019. 

_____________________________________________________ 
Beskrivning av ärendet 
Den 12 september beslutade kommunstyrelsen om sammanträdesdagar för 
2019. Efter att ha tagit del av Regionens sammanträdesdagar för 2019 visar det 
sig att kommunstyrelsen den 13 februari sammanfaller med Regionfullmäktige, 
som sammanträder den 12-13 februari. Med anledning av det föreslår 
kommunstyrelsens presidium att kommunstyrelsen den 13 februari flyttas till 
den 14 februari 2019. 

_____ 

Kopia till 
Kommunikation för publicering på webben 
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Ks § 169 Dnr 2018-000238  

Socialnämnden redovisar åtgärder för att komma i ram 
2018-2019 
Socialchef Anna Berkestedt Jonsson och Andreas Karlsson, socialnämndens 
ordförande,  redovisar socialnämndens åtgärder för att komma i ram 2018-
2019. 

Nästa redovisning sker vid kommunstyrelsen den 12 december 2018. 

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 12 december 2018 

_____ 
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Ks § 170 Dnr 2018-000021  

Kommundirektören informerar 
* Ekonomiskt läge 

* Budget 2019 

* IT-utveckling 

* Verksamhetsdagar 7-8 februari 2019 

_____ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(26) 

Sammanträdesdatum 
10 oktober 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 171 Dnr 2018-000115  

Övriga frågor 
Maria Jacobsson, S, tar upp fråga om Mittuniversitetets framtida 
organisation och utveckling. Kommundirektören har kallat till möte med 
Anders Fellström, rektor vid Mittuniversitetet, till kommunstyrelsens 
presidium den 26 november, klockan 13.00. 

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsens presidium 
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Ks § 172 Dnr 2018-000013  

Delegationsbeslut 
Kort sammanfattning 
1 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
 som förtecknats nedan. 

      ____ 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande 
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte 
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv 
ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: 

    Delegat 

   Dnr KS 18/158 
1 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Extra verk- Ks ordf 
 samhetsstöd till Brottsofferjouren Jämtland 
 
   Dnr KS 18/234 
2 Fullmakt till Region Jämtland Härjedalen för att  Kommundir 
 genomföra upphandling av JamtNät 2019 
_____ 
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Ks § 173 Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr 28 
1 Vindkraft.se:  nyhetsbrev nr 5, 2018 
 
2 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF:  beslut per capsulam 180919, 

Revidering av taxor 
 
3 Svenska ESF-rådet:  nyhetsbrev 180921 
 
  Dnr KS 18/006 
4 Kommunstyrelsens presidium:  korta anteckningar från möte 180904, 

180906, 180917 och 180924 
 
  Dnr KS 18/087 
5 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV:  protokoll från 

föreningsstämma 180518 och en debattartikel av föreningens ordförande 
 
  Dnr KS 18/184 
6 Kommunstyrelsens ordförande:  skrivelse 180924, Remissvar – 

Energimarknadsinspektionens rapport Samhällsekonomiska analyser vid 
investeringar i stamnätet för el 

 
  Dnr KS 18/193 
7 Miljöstrateg:  skrivelse 180914, Förslag till områden av riksintresse för 

vattenkraftsproduktion 
 
  Dnr KS 18/206 
8 Samhällsbyggnadsnämnden:  protokollsutdrag 180905, § 87, 

Delårsrapport första halvåret 2018 
 
9 Socialnämnden:  protokollsutdrag 180904, § 123, Delårsrapport 2018 
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Ks § 173 (forts) Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
 
  Dnr KS 18/213 
10 Miljöstrateg:  skrivelse 180914, Förslag till beslut för bildandet av natur-

reservatet Dille Stormyren 
 
_____ 
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Ks § 174 Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
   Dnr KS 17/305 
1 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr KS 17/307 
2 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

 Dnr KS 18/039 
3 Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid 

Hissmovallen i Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

 Dnr KS 18/040 
4 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 2018. 

   Dnr KS 18/102 
5 Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget 
 remitteras till näringslivskotoret för svar i kommunfullmäktige senast 
 den 27 september 2018. 

   Dnr KS 18/137 
6 Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i 

det kommunala byggandet. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med 
Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 14 
november 2018. 

   Dnr KS 18/167 
7 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 
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Ks § 174 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
Revisionsrapporter 
    Dnr KS 18/235 
1 Revisionsrapport – Granskning av VA, underhåll och planering. 
 Revisionsrapporten riktar sig till samhällsbyggnadsnämnden och svar 
 önskas senast 15 december 2018. 

     Dnr KS 18/236 
2 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport per juni 2018. 

Revisionsrapporten riktar sig till kommunstyrelsen och svar önskas 
senast den 15 december. 

_____ 
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