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Anette Lihuvudh 
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Ks § 218 Dnr 2018-000311  

Företagsbesök 
Kommunstyrelsen gör företagsbesök vid Byggnadssnickerier på Hissmofors 
och Krokoms Portfabrik, vid bussgaraget. 

_____ 
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Ks § 219 Dnr 2018-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningsglista. 

_____  

Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch klockan 11.50-12.40 samt för 
eftermiddagsfika och gruppmöten klockan 14.10-14.40. 

_____ 
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Ks § 220 Dnr 2018-000021  

Informationer 
Trygghets- och säkerhetspolicy 
Katarina Fredriksson, säkerhetssamordnare 

Strategi för kommunens arbetsgivarvarumärke 
Anne Vågström, HR chef samt Åsa Sjödin, kommunikationschef 

Löneöversynsprocessen 2019 
Anne Vågström, HR chef 

Resultat av medarbetarenkäten 
Anne Vågström, HR chef 

Sjuktal 
Anne Vågström, HR chef 

_____ 
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Ks § 221 Dnr 2018-000279  

Trygghets- och säkerhetspolicy 
Kort sammanfattning 
Ny policy för kommunens samlade arbete med trygghets- och 
säkerhetsområde.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar trygghets- och säkerhetspolicy. 

__________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den nya policyn ersätter den tidigare säkerhetspolicyn från 2010-12-08. 
Tillägg har gjorts för att även omfatta kommunens trygghetsarbete. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar trygghets- och säkerhetspolicy. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 222 Dnr 2018-000299  

Strategi för Krokoms kommuns arbetsgivarvarumärke 
2019-2022 
Kort sammanfattning 
Krokoms kommun står inför omfattande behov av rekryteringar under de 
kommande åren. I den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen 
är en aktivitet att utveckla och tydliggöra kommunens arbetsgivarvarumärke. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram en strategi för 
arbetsgivarvarumärket.  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen antar Strategi för Krokoms kommuns 

arbetsgivarvarumärke 2019-2022 med redaktionella ändringar samt 
utbyte av text under rubriken ”Politiker” med följande; Det är viktigt att 
våra politiker, i arbetsgivarrollen, står bakom våra värdeord. De bör få 
utbildning i varumärkesstrategi.   

__________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun står inför omfattande behov av rekryteringar under de 
kommande åren. I den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen 
är en aktivitet att utveckla och tydliggöra kommunens arbetsgivarvarumärke.  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en strategi för detta. Genom att 
göra bilden av Krokoms kommun som arbetsgivare tydlig bygger vi inte bara 
en grund för rekrytering utan även stolthet internt.  
Strategin talar om hur vi ska leva vårt varumärke och vår värdegrund och hur 
vi kan synliggöra det för såväl befintliga som potentiella medarbetare.  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, föreslår ändring på sidan 13, i strategin, under stycket 
”Politiker” där hela stycket byts ut mot följande; Det är viktigt att våra 
politiker, i arbetsgivarrollen, står bakom våra värdeord. De bör få utbildning 
i varumärkesstrategi. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, ändringsförslag. 
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Ks § 222 Dnr 2018-000299  

Strategi för Krokoms kommuns arbetsgivarvarumärke 
2019-2022 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 
strategi för Krokoms kommuns arbetsgivarvarumärke 2019-2022.  

Till det har på mötet kommit förslag om att ändra i stycket under rubriken 
”Politiker” 

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget inklusive 
redaktionella ändringar och sedan frågar hon på grundförslaget i övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på ändringsförslaget inklusive redaktionella ändringar finner 
ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta. 
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Åsa Sjödin, kommunikationschef 
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Ks § 223  Dnr 2018-000322  

Igångsättningstillstånd avseende inköp av 
förskolemodul 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd avseende inköp av 

förskolemodul omfattande två förskoleavdelningar. 

2 Finansiering av investeringen föreslås ske genom omfördelning av 
samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme för 2019. 
Det under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om 
investeringsbudgeten vid sitt sammanträde den 5 december 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Förskolan Regnbågen i Krokoms har efter omfattande utredningar 
konstaterats vara så pass fuktskadad att den inte bedöms vara möjlig att 
reparera och inte heller lämplig att bedriva verksamhet i. Upphandling av 
rivning pågår.  

Förskoleverksamheten är sedan våren 2018 evakuerad till Smedjan, en 
fastighet som skall ställas om för daglig verksamhet inom LSS, fritidsgård 
samt föreningslokal.  

Då kommunen ofta hamnar i situationer där tillfälliga ersättningslokaler 
behövs, på grund av skador i byggnader eller till exempel vid tillfälliga 
perioder av stora barnkullar, har ägande av flyttbara moduler bedömts vara 
ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ.  

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 13 november 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. 
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Ks § 223 (forts) Dnr 2018-000322  

Igångsättningstillstånd avseende inköp av 
förskolemodul 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar igångsättningstillstånd avseende inköp av förskolemodul omfattande 
två förskoleavdelningar. Finansiering av investeringen föreslås ske genom 
omfördelning av samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme 
för 2019. Det under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om 
investeringsbudgeten vid sitt sammanträde den 5 december 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 224 Dnr 2018-000272  

Kommundirektören informerar 
* Va- och renhållningsarbete Krokom/Åre 

* Resultat och prognos 2018 

_____ 
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Ks § 225 Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr KS 06/231 
1 Östersunds tingsrätt: dom 181128 ansökan om tillstånd till anläggande av 

ny regleringsdamm i Hotagen m.m.; nu fråga om prövning av uppskjuten 
fråga avseende fiskvägens utformning 

 
  Dnr KS 15/320 
2 Trafikverket: Beslut 181112, fastställelse av vägplan för anläggning av 

gång- och cykelväg vid väg 609/614 genom Rödön 
 
  Dnr KS18/032 
3 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 181105, Primärkommunala 

samverkansrådet 
 
4 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 181113, Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten, RKM 
 
  Dnr KS 18/034 
5 SmåKom: nyhetsbrev 1 november 2018 
 
  Dnr KS 18/129 
6 Överförmyndarnämnden: protokollsutdrag 181022, § 26, 

Dataskyddsombud 
 
  Dnr KS 18/138 
7 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut om bildande av naturreservatet 

Borgensviken 
 
  Dnr KS 18/296 
8 Region Jämtland Härjedalen: skrivelse 181114, Folkhälsopolicy – val av 

nya politiska representanter till nätverket Folkhälso Z (FHZ) 
 
  Dnr KS 18/300 
9 Trafikverket: information 181112 om gång- och cykelprojekt mellan 

Krokom och Dvärsätt 
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Ks § 225 (forts) Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr KS 18/305 
10 Boverket: beslut 181119, enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag 

till kommuner för ökat bostadsbyggande 
 
  Dnr KS 18/319 
11 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 181105, Fastställande av kommuntal 

för 2019 enligt förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning 

_____ 
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Ks § 226 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 18/102 
4 Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget 
 remitteras till näringslivskotoret för svar i kommunfullmäktige senast 
 den 27 september 2018. 

   Dnr KS 18/137 
5 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 
6 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 

   Dnr KS 18/216 
7 Medborgarförslag – Inför tidsbegränsade chefsförordnanden. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast den 
13 mars 2019. 
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Ks § 226 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
   Dnr KS 18/245 
8 Medborgarförslag – Höj temperaturen i vattnet på Krokoms badhus. 
  Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/247 
9 Medborgarförslag – Ställ gamla gymnastiksalen i Trångsviken till 

Trångsvikens IFs förfogande 
 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/248 
10 Medborgarförslag – Miniramp för skateboard, inlines och kickbike 

bredvid Ås skola 
 Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 

ärendet senast den 24 april 2019. 

   Dnr KS 18/258 
11 Motion – Satsning på härproduktion 
 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/264 
12 Motion – Flexiblare barnomsorg 
  Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/265 
13 Motion – Säkrare skolvägar 
 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 
_____ 
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Ks § 226 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
Revisionsrapporter 
     Dnr KS 18/236 

1 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport per juni 2018. 
Revisionsrapporten riktar sig till kommunstyrelsen och svar önskas 
senast den 15 december. 

     Dnr KS 18/283 

2 Revisionsrapport – Uppföljande granskning av kompetensförsörjning, 
riktar sig till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Svar 
önskas senast den 15 januari 2019. 

     Dnr KS 18/324 
3 Revisionsrapport - Granskning av insatser enligt LSS. Rapporten riktar 

sig till kommunstyrelsen och socialnämnden. Svar önskas senast 30 
mars 2019.   

_____. 
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