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Ks § 120 Dnr 2017-000030  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Ärende ”Vattenplan för Storsjön” plockas bort från dagens 

föredragningslista. 

2 Ärende ”Extra kommunstyrelse den 10 oktober 2017” läggs till på 
dagens föredragningslista. 

3 I övrigt godkänns dagens ärendelista. 

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 13 september 2017 
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Ks § 121 Dnr 2017-000031  

Informationer 
Kommundirektören informerar 
Jonas Törngren, kommundirektör 

* Tillväxt och utvecklingsstrategin 

* Bemanningspoolen 

_____ 

Medborgardialog 
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande 

_____ 

Träff med markägare i Almåsa 
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande 

_____ 

Medfinansiering Interregprojekt fibernät, i samarbete med Lierne 
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande 

_____  

Extra kommunstyrelsemöte den 10 oktober 2017 
Maria Söderberg, kommunstyrelens ordförande 

_____ 
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Ks § 122 Dnr 2017-000143  

Översyn av valdistriktsindelning 
Kort sammanfattning 
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före 
det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.         

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1.  Kommunfullmäktige lämnar förslag, till Länsstyrelsen, på att nuvarande 

valdistriktsindelning ska fortsätta att gälla. 

____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 
Enligt 4 kap 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan 
1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett 
valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett 
valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns 
synnerliga skäl. 
Eventuella förändringar av valdistrikt inför kommande val beslutas av 
länsstyrelsen, på förslag från kommunfullmäktige. 

De valdistrikt som idag ligger under 1 000 röstberättigade (Aspås, Dvärsätt, 
Rödöbygden, Ås södra) har sedan förra valet ökat och ökar fortfarande. 
Alsen har tappat marginellt. Valnämndens ambition är att så långt som 
möjligt behålla service och närhet till kommunens väljare.                

Underlag för beslut 
Valnämnden 12 juni 2017, § 3 
Valkansliets tjänsteutlåtande 26 april 2017 
Kommunkarta över röstberättigade per valdistrikt 
Länsstyrelsens skrivelse 20 april 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 
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Ks § 122 (forts) Dnr 2017-000143  

Översyn av valdistriktsindelning 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
lämnar förslag, till Länsstyrelsen, på att nuvarande valdistriktsindelning ska 
fortsätta att gälla. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 123 Dnr 2017-000215  

Investeringsbegäran, inköp av sopbil 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beviljar samhällsbyggnadsnämnden igång-

sättningstillstånd för inköp av ny sopbil till renhållningsenheten. 

2 Investeringen finansieras via renhållningsenhetens beviljade 
investeringsutrymme. 

__________________________________________________________ 

Bakgrund 
Renhållningsenheten förfogar över två sopbilar, en ”förstabil” och en 
”andrabil”.  

Förstabilen tömmer 70 000 kärl per år och andrabilen 20 000. 
När förstabilen tjänstgjort i sju år blir den andrabil i ytterligare sju år. 

Det är nu dags att ersätta andrabilen, SLK109, efter lång och trogen tjänst 
(årsmodell 2001). Den har rullat över 50 000 mil och tömt fler än 800 000 
soptunnor. 

Den nya sopbilen blir av samma typ, med motor som klarar de senaste 
utsläppskraven enligt EURO VI. 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 15 juni 2017, 91 
Tjänsteutlåtande daterat 13 mars 2017 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för inköp av ny 
sopbil till renhållningsenheten. Investeringen finansieras via renhållnings-
enhetens beviljade investeringsutrymme. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 124 Dnr 2017-000217  

Igångsättningstillstånd, ny återvinningscentral i Änge 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beviljar samhällsbyggnadsnämnden igång-

sättningstillstånd för byggnation av ny återvinningscentral i Änge. 

2 Investeringen finansieras via renhållningsenhetens beviljade 
investeringsutrymme. 

__________________________________________________________ 

Bakgrund 
Bygget av ny återvinningscentral i Änge är den sista pusselbiten i 
kommunens grovavfallsstrategi.  

Anläggningen byggs på kommunens fastighet Offerdals-Berge 2:36, just 
söder om Änge Park. Infart sker från landsvägen mot Stavre. 

Öppettiderna planeras bli som i Föllinge; en vardag i veckan och varannan 
lördag sommartid. 

När anläggningen invigs avslutas de gamla återvinningscentralerna i Landön 
och i Åse. Sammantaget kommer tillgänglighet och anläggningsstandard 
öka, till nytta för både kunder och personal. 

Investeringen möjliggörs genom omfördelning inom renhållningsenhetens 
investeringsramar. 

Oscar Aspman, VA- och renhållningsingenjör, redovisar ärendet för 
kommunstyrelsen. 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 15 juni 2017, § 93 
Tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2017  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 19 oktober 2015, § 98 
Kommunstyrelsens beslut 2 december 2015, § 188 
Kommunfullmäktiges beslut 9 december 2015, § 115 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Björn Hammarberg, M, och Niklas 
Rhodin, S, yttrar sig. 
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Ks § 124 (forts) Dnr 2017-000217  

Igångsättningstillstånd, ny återvinningscentral i Änge 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för byggnation av 
ny återvinningscentral i Änge. Investeringen finansieras via 
renhållningsenhetens beviljade investeringsutrymme. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(47) 

Sammanträdesdatum 
30 augusti 2017 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 125 (forts) Dnr 2017-000107  

Förvärv av aktier i Inera AB 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige förvärvar, av SKL Företag AB, 5 (fem) aktier i 

Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet.  

 
2 Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och 

att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 
  
3 Aktieförvärvet finansieras via kommunens normala likvida flöden. 
________________________________________________________ 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom 
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och 
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten 
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till 
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- 
och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att 
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 
delägare på samma villkor som landsting och regioner.  
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Ks § 125 (forts) Dnr 2017-000107  

Förvärv av aktier i Inera AB 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd 
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska 
företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre 
tjänstemän.  

Sammanfattning av ärendet (forts) 
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 
och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag 
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 

Beskrivning av ärendet 

Inera AB  
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring 
gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 
digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades 
redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-
hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska 
Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med 
ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007 
förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB 
(tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  
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Ks § 125 (forts) Dnr 2017-000107  

Förvärv av aktier i Inera AB 
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade 
uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster 
och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 
landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner 
kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och 
medarbetare i vård och omsorg. 
Beredning på nationell nivå  
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats 
under ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala 
lösningar för kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som 
ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan 
kommuner, landsting och regioner, och möjliggöra att även kommuner kan 
arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 
Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 
utfördes en förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i 
kommuner, landsting och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt 
förvärv av Inera”.  

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en 
revisionsutredning (Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och 
finansiellt hållbar förvärvslösning.  
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.  
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, 
aktieägaravtal, ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av 
kansliet med stöd av Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en 
referensgrupp bestående av jurister från de tre största landstingen/regionerna 
(Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne) 
och de fyra största kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö 
stad samt Uppsala kommun).  

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor 
har särskilt belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga 
övervägandena har inhämtats. 
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Ks § 125 (forts) Dnr 2017-000107  

Förvärv av aktier i Inera AB 
Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor  
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i 
samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta 
möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta 
invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens 
möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, 
landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 
vassare och smartare välfärd.  
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser 
på digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade 
är positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och 
erbjuder service digitalt. Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till 
att digitala pedagogiska verktyg används i skolundervisningen. Sju av tio är 
också positiva till vård, konsultation och behandling med digital teknik. 
Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner 
lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala 
servicen, anser två av tre.  
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga 
Sverige fart. Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella 
initiativ, samordning och grundläggande förutsättningar såsom standarder för 
informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala förnyelsen av det 
offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en 
avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster 
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga 
sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med 
företag. Digitalt först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting 
och regioner ska sätta invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster 
tas fram.  
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Ks § 125 (forts) Dnr 2017-000107  

Förvärv av aktier i Inera AB 
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av 
och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom 
digitaliseringen. Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att 
skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, 
landsting och regioner, som bidrar till att möta människors och 
verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre 
hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.  

SKL:s digitaliseringsarbete  
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka 
hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och 
regioners digitalisering är:  
 Medlemsgemensamma digitala lösningar.  
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam 
kravställning.  
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.  

Medlemsgemensamma digitala lösningar  
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större 
utsträckning behöver hanteras i mer samordnat för att undvika 
suboptimerade insatser och öka nyttan för landsting och regioner.  

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den 
digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått 
tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge 
liknande möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I 
grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter, 
invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar 
undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger 
ihop och som blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja. 
Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.  
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Ks § 125 (forts) Dnr 2017-000107  

Förvärv av aktier i Inera AB 
Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar 
för SKL att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för 
gemensamma digitala lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att 
själv behöva bygga upp all kompetens och de förmågor som detta kräver. 
Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till andra 
verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en 
viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som 
ska göras.  
Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning  

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre 
samordning och ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i 
beställarrollen. Här efterlyses tydliga och genomarbetade standarder, 
gemensamma kravspecifikationer och gemensamma upphandlingar att 
ansluta sig till.  
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med 
upphandlingskompetens och genom att samordna upphandlingar. 
Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har till viss del skett genom 
åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL Kommentus, 
SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att stärka 
medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens 
kan bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där 
kommuner väljer att själva upphandla. 
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt  
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande 
”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 
2015:91” att digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av 
samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i form av flippade 
klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.  
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Förvärv av aktier i Inera AB 
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt 
först kräver ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat 
stort intresse av att få stöd i sin förändringsresa och i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det handlar om 
vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta 
både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna 
förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på 
denna förändringsresa. 

Genomförande  
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – 
genom SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att 
samtliga landsting och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och 
nu äger fem aktier vardera.  
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL 
för att bli delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete 
där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar inbördes och med 
kommuner, landsting och regioner för att kravställa, upphandla, utveckla och 
tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster, inklusive stöd i den 
förändringsresa som kommer att behövas.  
Finansiering  
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 
aktier i bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier 
från respektive landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till 
bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie 
(totalt 25,9 mnkr).  
Detta värde har varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu 
äger SKL Företag AB 97 procent av aktierna, och landsting och regioner 
resterande 3 procent.  
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Förvärv av aktier i Inera AB 
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till 
bokfört värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga 
kommuner investerar i bolaget, kommer SKL Företag AB att få en 
återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir 
därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala aktiekapitalet. 
Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti om 35 
mnkr.  

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband 
med affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i 
huvudsak självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som 
tillämpas och som avses tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte 
kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet får 
läggas ned.  

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst 
den summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-
2015). Detta ligger i linje med det åtagande landsting och regioner har i 
nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att 
bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är 
att Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny 
finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande 
och har ännu inte införts fullt ut.  

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den 
ekonomiska risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet 
inte har ett dominerande inflytande över bolaget.  
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets 
verksamhet och ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 
2017 antogs förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har 
utarbetats och godkänts av samtliga landsting och regioner, och kommunerna 
ska i samband med köp av aktier ansluta sig till detta (enligt 
anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och beslutas 
vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 
bilagor). 
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Förvärv av aktier i Inera AB 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 29 juni 2017 
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1  
Anslutningsavtal, bilaga 2  
Aktieägaravtal, bilaga 3  
Bolagsordning, bilaga 4  
Ägardirektiv, bilaga 5  
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
förvärvar, av SKL Företag AB, 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att 
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 
Aktieförvärvet finansieras via kommunens normala likvida flöden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 126 Dnr 2017-000244  

Sammanträdesdagar 2018 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar 2018, för sin del. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner sammanträdesdagar 2018 för presidiet och 

styrelsen. 

_________________________________________________________ 

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunstyrelsens presidium 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens presidium 
Tisdag 9 januari 
Tisdag 16 januari 
Måndag 29 januari 
Måndag 12 februari 
Måndag 26 februari 
Tisdag 13 mars 
Måndag 19 mars 
Onsdag 4 april 
Måndag 16 april 
Måndag 7 maj 
Måndag 14 maj 
Måndag 28 maj 
Måndag 11 juni 
Torsdag 9 augusti 
Måndag 20 augusti 
Tisdag 4 september 
Måndag 17 september 
Måndag 24 september 
Tisdag 2 oktober 
Måndag 22 oktober 
Måndag 5 november 
Måndag 19 november 
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Sammanträdesdagar 2018 
Kommunstyrelsens presidium (forts) 
Måndag 26 november 
Tisdag 4 december 

Kommunstyrelsen 
Onsdag 24 januari  Resultatmål 2019-2022 och ev förändringar i 

tillväxtstrategin 
Torsdag 15 februari  Nämnderna dialog med kommundirektör 
Onsdag 14 mars   
Torsdag 12 april Årsbokslut samt tjänstemannaförslag rambudget 
Torsdag 26 april Majoritetens förslag till rambudget 2019 
Onsdag 23 maj 
  
Torsdag 30 augusti Information delår, kort 
Onsdag 12 september Halvårsuppföljning 
Onsdag 10 oktober  
Torsdag 25 oktober 
Onsdag 21 november  
Onsdag 12 december 

Kommunfullmäktige 
Onsdag 21 februari Beslut ny politisk organisation 
Onsdag 16 maj Beslut årsbokslut och rambudget 2019 
Onsdag 13 juni 
Torsdag 27 september  
Onsdag 14 november Nya fullmäktige 
Onsdag 5 december  

Verksamhetskonferens 1 februari 2018 
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Sammanträdesdagar 2018 
Regionfullmäktige, sammanträdesdagar 2018 
13-14 februari 
10-11 april 
19-20 juni 
8-9 oktober 
20 november 
11 december 

Regionstyrelsen, sammanträdesdagar 2018 
22-23 januari 
27-28 februari 
20-21 mars 
24-25 april 
29-30 maj 
28 augusti 
25-26 september 
23-24 oktober 
10 december 

Primärkommunala samverkansrådet, sammanträdesdagar 2018 
15 januari, 5 februari, 12 mars, 23 april, 21 maj, 13 augusti, 3 september, 1 
oktober, 3 december 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att anta föreslagna sammanträdesdagar för 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____  
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Sammanträdesdagar 2018 
Kopia till 
Nämndsekreterare 
Kommunfullmäktige 
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Remiss - Länstransportplan 2018-2029 
Kort sammanfattning 
Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig över remiss för ny 
Länstranportplan 2018-2019. Yttrandet skall vara Region Jämtland 
Härjedalen tillhanda senast den 1 september 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt yttrandet nedan. 

___________________________________________________  

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Yttrande 
Krokoms kommun har tagit del av remissversion av Länstransportplan 2018-
2029.  

Den ekonomiska ramen för länstransportplanen 2018-2029 för Jämtlands län 
uppgår till 521 miljoner kronor. Enligt förslaget satsas knappt 70 % på 
utveckling av vägnätet och drygt 30 % på utveckling av gång- och 
cykelvägar. 

Krokoms kommun och länet som helhet har långa avstånd och att vägarna är 
framkomliga är därför viktigt. Kommunen ifrågasätter om fördelningen 
mellan utvecklingen av vägar kontra GC-vägar är den rimliga i planen. GC-
vägar är viktiga men vi måste också tänka på framkomlighet för näringslivet 
och hela befolkningen i länet. Därför anser vi att minst 80% av medlen går 
till vägnätet. 

Krokoms kommun vill lyfta in kommunens tre första prioriterade objekt i 
planen. Dessa är; 
1) väg 689 Åkersjön – Bakvattnet - Häggsjövik 
2) väg 686 Rönnöfors – Landön 
3) väg 670 Slåtte – Trångsviken 

För att inrymma dessa projekt i planen måste regionen och trafikverket 
arbeta för mer pengar till Regionens länstransportplan.  
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Remiss - Länstransportplan 2018-2029 
Vi ser att de tilldelade medlen från staten inte på långa vägar rymmer de 
åtgärder/investeringar som krävs i vår region. Det behövs även framledes 
ifrågasättas hur fördelningsmodellen av de statliga medlen för investering i 
transportsystemet ska vara. Det är idag inte en fördelning som tar hänsyn till 
det stora vägnät som vår Region har, som många utanför vår Region har 
nytta av under alla delar av året i olika ärenden. Vår region är stor och 
transportsystemet, både det statliga och enskilda, är den livsnerv som utgör 
en viktig grund för turism, gröna näringar, arbete, studier och företagandes 
framtid. Vi har ett stort behov av ett fungerande transportsystem för att 
minska restiderna samt öka kollektivtrafiken för att vara en attraktiv region. 

Vi ser i de föreslagna åtgärderna att de åtgärder som finns i nuvarande plan 
kommer att genomföras. Att projektet väg 675 Valne –Änge samt Kurvan i 
Ede nu är delade i två projekt är bra. Dock bör investeringsvolymen höjas för 
projektet kurvan i Ede, det var länge sedan den summan kalkylerades. Nyhet 
i planen för Krokoms kommun är investeringar i väg 614 Häste -Ytterån, 
prioriterad åtgärd från kommunens sida. Den sträckan är ett av många 
viktiga stråk i kommunen. Sträckan knyter ihop väst- Jämtland med bland 
annat flygplatsen. 

Även gång och cykelvägar (GC vägar) efter 613 Tängvägen och 744.1 
Nyhemsvägen är prioriterade i planen och finns i ett område som expanderar 
stort i befolkning och företagande i vår kommun. Dessa vägar har även varit 
föremål många samtal och önskemål från medborgare.  

Det framgår inte av planen när nya objekt är inplanerade i tid, när görs den 
prioriteringen och planeringen? 

I den Nationella planen anser vi även att korsningsåtgärder vid Åsbacken ska 
prioriteras, då både bostadsbyggande och industrier ökar i området.   En 
säker korsning för bil, godstransporter, kollektivtrafik och oskyddade 
trafikanter är ett måste. 

Ökade anslag för Trafiksäkerhetsåtgärder efter E14 och E45 är också 
väsentliga, för att bibehålla eller höja hastigheter efter dessa vägar för att 
minska restiden på långa avstånd. Behov av viltstängsel mellan Krokom och 
Östersund behöver ses över. 
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Remiss - Länstransportplan 2018-2029 
Järnvägen har stor betydelse för effektiva och miljövänliga transporter, inte 
bara i vårt län utan för hela landet och norra Europa. Mittbanan är ett 
naturligt arbets- och studiependlingsstråk samt även för godstransporter. 
Elektrifieringen av Meråkerbanan i Norge samt brobygge över ”Stora 
Helvetet” i Storlien kommer troligtvis att öka både gods- och persontrafiken 
via Mittbanan. 

Atlantbanan har stora behov av upprustning för att möta nuvarande och 
framtida behov av gods- och persontransporttrafik.  

Inlandsbanan har stora behov av upprustning för att möta nuvarande och 
framtida behov av gods- och persontransporttrafik.  

För att öka miljönyttan av hela transportsystemet är en kombiterminal, i 
länet, ytterligare en viktig fråga att driva. 

Tågstopp Nälden är högt priorierat och det behöver göras en helhetslösning 
för en säker korsning med både tågstopp och trafiklösning. Tågstopp Nälden 
har en stor betydelse i Jämtlandstråket. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Remissversion Länstranportplan 2018-2019 

Förslag som läggs på mötet 
Det läggs förslag till ändringar och tillägg från både samverkanspartierna C, 
M, MP, KD och från oppositionen S och V. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen resonerar sig fram till ett gemensamt yttrande som 
framgår under rubriken ”Yttrande”. 

_____ 

Kopia till 
Region Jämtland Härjedalen 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
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Igångsättningstillstånd - Anpassning av Smedjan för 
daglig verksamhet 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för Smedjan enligt 

beskrivning. 

2 Investeringen, cirka 2 miljoner kronor, finansieras via samhälls-
byggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme. 

___________________________________________________________ 

Bakgrund 
Socialförvaltningen bedriver i dag dagligverksamhet inom verksamheten 
LSS hos en privat hyresvärd på Hissmofors samt i kommunägd industrilokal 
i Krokom. I takt med att antalet brukare ökat finns ett stort behov av 
tillgänglighetsanpassningar i den privatägda lokalen. I fastigheten "Smedjan" 
bedöms dessa två verksamheter inrymmas och samtidigt bereda plats för 
delar av Krokoms föreningsliv och fritidsgården i Krokom.  
Flytten av dessa två kommunala verksamheter inom Socialförvaltningen 
kommer att innebära minskad kostnad för extern förhyrning samt att den 
kommunala industrilokalen kan erbjudas till någon privat aktör att hyra. 
Samnyttjande med föreningsliv och fritidsgården ger möjlighet till bra 
samlingslokaler där olika generationer och människor med olika bakgrund 
och ursprung kan träffas för olika aktiviteter. Det uppfyller också de behov 
föreningarna har angett som väsentliga för att kunna utveckla sin 
verksamhet. 

En fritidsgård, relativt centralt men ändå en bit utanför det direkta Krokoms 
centrum är också ett starkt önskemål från både ungdomar, personal och 
vuxna. 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 20 april 2017 
Kartskiss Smedjan 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, Niklas Rhodin, S, och Jannike Hillding, M, yttrar sig. 
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Igångsättningstillstånd - Anpassning av Smedjan för 
daglig verksamhet 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar igångsättningstillstånd för Smedjan enligt beskrivning. 
Investeringen, cirka 2 miljoner kronor, finansieras via samhälls-
byggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 129 Dnr 2017-000214  

Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar om en uppräkning av VA-taxan med 
 3,6 % från och med 1 januari 2018, tillsvidare. 
__________________________________________________________ 

Reservation 
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Erika Öhlin, S, 
och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för egna tilläggsförslag. 

_____ 

Bakgrund 
VA-taxan följde tidigare ett index (KPI) som inte speglade de faktiska 
kostnadsökningarna. Något annat index som speglar verkligheten bättre än 
KPI finns inte heller. Ett annat instrument än index behövdes för att 
realvärdessäkra VA-taxan, varför en prognos togs fram. Prognosen  föreslår 
en uppräkning av VA-taxan med 3,6 % årligen för att  kompensera för de 
faktiska kostnadsökningarna, utökade underhållsbehovet och återbetalande 
av underskottet. 

Uppräkningen är nödvändig för att möta: 
- Balanserat underskott om ca 1 200 000 kronor. 
- Ökade lönekostnader ca 2,4 % årligen 
- Ökade leverantörskostnader 
- Ökad kapitalkostnad till följd av komponentredovisning 
- Kapitalkostnaderna för investeringar 

Samt att ha en ekonomi i balans (100 % kostnadstäckning) och samtidigt 
utföra avdelningens uppdrag 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 15 juni 2017, § 79 
Tjänsteutlåtande daterat 15 juni 2017  
Prognos VA 10 år 
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Ks § 129 Dnr 2017-000214  

Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Hans Åsling, C, föreslår i tillägg att uppräkningen av VA-taxan gäller 
tillsvidare. 

Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg att kommundirektören får i uppdrag att 
göra en konsekvensanalys tillsammans med övriga förvaltningar, vad 
avgifts/taxehöjningar ger för effekt på egna verksamheter. 

Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg att kommundirektören upprättar en 
långsiktig plan för att hålla nere/eliminera den förväntade taxehöjningen med 
3,6 % årligen av VA-taxan. 

Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Hans Åslings, C, tilläggsförslag. 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Hans Åslings, C, tilläggsförslag. 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, båda tilläggsförslag. 

Maria Jacobsson, S, Maria Söderberg, C, Jan Runsten, MP, Björn 
Hammarberg, M, och Andreas Karlsson, C, yttrar sig. 

_____ 

Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar klockan 14.05-14.14. 

_____ 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar om en uppräkning av VA-taxan med 3,6 % från och med 1 januari 
2018.  

Till det har kommit tre tilläggsförslag. Ordförande kommer först att fråga på 
tilläggsförslagen och sedan på förslaget i övrigt. 

Efter fråga på Hans Åslings, C, tilläggsförslag finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på Jörgen Bloms, V, första tilläggsförslag finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
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Ks § 129 (forts) Dnr 2017-000214  

Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018 
Omröstning begärs 

De som avslår Jörgen Bloms, V, förslag röstar Nej 

De som bifaller Jörgen Bloms, V, förslag röstar Ja 

   Nej Ja 
Maria Söderberg, C, ordf  X 
Björn Hammarberg, M  X 
Niklas Rhodin, S   X 
Hans Åsling, C  X 
Andreas Karlsson, C  X 
Jannike Hillding, M  X 
Jan Runsten, MP  X 
Lena Persson, KD  X 
Maria Jacobsson, S   X 
Annika Hansson, S   X 
Erika Öhlin, S   X 
Jörgen Blom, V   X  

   7 Nej 5 Ja 

Med 7 Nej och 5 Ja finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 

_____ 

Efter fråga på Jörgen Bloms, V, andra tilläggsförslag finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Omröstning begärs 

De som avslår Jörgen Bloms, V, förslag röstar Nej 

De som bifaller Jörgen Bloms, V, förslag röstar Ja 
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Ks § 129 (forts) Dnr 2017-000214  

Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018 
   Nej Ja 
Maria Söderberg, C, ordf  X 
Björn Hammarberg, M  X 
Niklas Rhodin, S   X 
Hans Åsling, C  X 
Andreas Karlsson, C  X 
Jannike Hillding, M  X 
Jan Runsten, MP  X 
Lena Persson, KD  X 
Maria Jacobsson, S   X 
Annika Hansson, S   X 
Erika Öhlin, S   X 
Jörgen Blom, V   X  

   7 Nej 5 Ja 

Med 7 Nej och 5 Ja finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 

Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 130 Dnr 2017-000149  

Revidering avgift för allmän handling 
Kort sammanfattning 
Krokoms kommuns avgifter för allmän handling reviderades senast 2004. 
Denna revidering föreslås följa riksarkivets avgifter samt kommunens 
kravpolicy kring kundfakturor. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att kontinuerligt följa och uppdatera 

kommunens avgifter för kopiering, tjänster samt porto gällande begäran 
om allmän handling utifrån Riksarkivets avgifter.   

2 Kommunfullmäktige beslutar att vid fakturering av kopior av allmän 
handling följa kommunens regler kring faktura- och kravhantering. 

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar fastställs i 
tryckfrihetsförordningens. Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen har 
den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot avgift få en 
avskrift eller kopia av handlingen. Vilken avgift som statliga myndigheter 
ska ta ut framgår av avgiftsförordningen (1992:191). 
 
Det faller inom kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift 
kommunala myndigheter ska ta ut. Som många andra kommuner i Sverige 
väljer Krokom att rätta sig efter riksarkivets avgifter. 
 
För 2017 gäller följande avgifter på de vanligaste tjänsterna: 
 Kopiering av A4 och A3 4 kr/st 
 Bestyrkt (vidimerad) kopia 2kr/kopia, lägst 50 kr (utöver 
 kopiering) 
 Fakturering av kostnaderna < 70 kr faktura (> 70 kr kontant) 
 Porto upp till 70 g  
 Porto upp till 100 g 
 
Förslaget gäller revidering av taxan, från tidigare beslut 2004-04-28.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(47) 

Sammanträdesdatum 
30 augusti 2017 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 130 (forts) Dnr 2017-000149  

Revidering avgift för allmän handling 
Underlag för beslut 
Protokollsutdrag Kf § 38 2004-04-28 
Avgiftsförordningen (1992:191) §16, första och andra stycket, och §17 
Avgifter för Riksarkivets verksamheter, 2017-01-01 
Regler kring faktura- och kravhantering, 2015-01-28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att kontinuerligt följa och uppdatera kommunens avgifter för 
kopiering, tjänster samt porto gällande begäran om allmän handling utifrån 
Riksarkivets avgifter. Kommunfullmäktige beslutar att vid fakturering av 
kopior av allmän handling följa kommunens regler kring faktura- och 
kravhantering. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Bibliotek 
Diarier 
Kundcenter 
Servicekontor 
Skoladministratörer 
Vaktmästeri 
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Ks § 131 Dnr 2017-000245  

Bidrag till Dvärsätts byalag för upprustning av 
Grönänge dansbana, Dvärsätt 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Krokoms kommun förbinder sig till samfinansiering med 25% av 

kostnaden (som högst 124568 kr) för upprustning av Grönänge under 
förutsättning att erforderliga beslut fattas av Länsstyrelsen. 

2. Bidraget utbetalas till Dvärsätts byalag mot uppvisande av fakturor. 

3. Nettokostnaden, efter försäljning av mark och utförd förrättning av 
fastigheten, för kommunen får som högst uppgå till 30 000 kr. 

 

Bakgrund 
Dvärsätts byalag har inkommit med en bidragsansökan för att kunna rusta 
upp Grönänge vars grund är instabil. Upprustningen, som har en totalkostnad 
på ca 500 000 kr, är en förutsättning för att verksamheten skall kunna fortgå 
och bidraget från kommunen är en förutsättning för att Länsstyrelsen skall 
medfinansiera. 

Samtidigt vill Dvärsätts byalag förvärva mark av kommunen och förtydliga 
ägandet av befintliga byggnader. Markförvärvet kräver en förrättning från 
Lantmäteriet där fastighetsgränser justeras. 

Kommunen har i möte med Dvärsätts byalag fått information om att den 
totala nettokostnaden för kommunen när bidrag och köpeskillnad för mark 
räknats ihop inte kommer att överstiga 30 000 kr. 

Underlag för beslut 
Bilaga bidragsansökan/OH-presentation från Dvärsätts byalag 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, yttrar sig. 
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Ks § 131 (forts) Dnr 2017-000245  

Bidrag till Dvärsätts byalag för upprustning av 
Grönänge dansbana, Dvärsätt 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 
förbinder sig till samfinansiering med 25% av kostnaden (som högst 124568 
kr) för upprustning av Grönänge under förutsättning att erforderliga beslut 
fattas av Länsstyrelsen. Bidraget utbetalas till Dvärsätts byalag mot 
uppvisande av fakturor. Nettokostnaden, efter försäljning av mark och utförd 
förrättning av fastigheten, för kommunen får som högst uppgå till 30 000 kr. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Dvärsätts byalag inklusive Medfinansieringsintyg 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(47) 

Sammanträdesdatum 
30 augusti 2017 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 132 Dnr 2017-000257  

Extra kommunstyrelse den 10 oktober 2017 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen har ett extra möte den 10 oktober, kl 08.00-09.00. 

__________________________________________________________ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 10 oktober 2017 
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Ks § 133 Dnr 2017-000027  

Delegationsbeslut 
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 14/093 
1 Tillägg till avtal, utökning av Stratsys Molntjänst, Kanslichef 
 daterad 170522 
 
   Dnr KS 17/021 
2 Avtal om utredning av skolskjutsverksamheten i Kommundir 
 kommunen 
 
   Dnr KS 17/147 
3 Ordförandebeslut, Statlig medfinansiering av Ks ordf 
 kollektivtrafikåtgärder för år 2018, 10 stycken 
 väderskydd 
 
   Dnr KS 17/184 
4 Avtal om stöd med krisrelaterad larmförmedling Kommundir 
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Ks § 133 (forts) Dnr 2017-000027  

Delegationsbeslut 
   Dnr KS 17/202 
5 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Igångsätt- Ks ordf 
 ningstillstånd – Exploatering av planområdet 
 ”Kvarna”, Krokom 
 
   Dnr KS 17/203 
6 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Igångsätt- Ks ordf 
 ningstillstånd – Byggnation av särskilt boende i 
 Krokom 
 
   Dnr KS 17/206 
7 Tillförordnad kommundirektör, firmatecknare och Kommundir 
 beslutsattestant under tiden 170710–170815 
 
   Dnr KS 17/209 
8 Avtal om annonsering i Eniros produkter Kommundir 
 
   Dnr KS 17/210 
9 Avskrivning av lönefordringar, enligt skrivelse HR-chef 
 2017-05-29 
 
   Dnr KS 17/213 
10 Avtal Troman AB, förtroendemannaregistret Kanslichef 
 
   Dnr KS 17/220 
11 Samarbetsavtal Lärcentra i Jämtland Härjedalen Kommundir 
 
   Dnr KS 17/221 
12 Avtal, Köp av tjänst, extern och intern kommunika- Kommunikat- 
 tion, Krokomsbostäder köper kommunikationstjänst chef 
 av Krokoms kommuns kommunikationsenhet 
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Ks § 133 (forts) Dnr 2017-000027  

Delegationsbeslut 
   Dnr KS 17/223 
13 Remissyttrande ”En omreglerad spelmarknad” Ks ordförf 
 (SOU 2017:30) 
 
   Dnr KS 17/224 
14 Ordförandebeslut – Kommunalt bidrag till Almåsa Ks ordf 
 Fritid i Offerdal AB, för fortsatt utveckling av  
 Almåsabergets skidanläggning 
 
   Dnr KS 17/226 
15 Avtal om försäkringsförmedling, försäkringsmäklare Ekonomichef 
 
   Dnr KS 17/239 
16 Leveransavtal, Förnyad konkurrensutsättning av  Inköps- och  
 kontorsmöbler och belysning till kundtjänst och upphandl 
 kontorsrummen i gamla biblioteket samordnare 
 
   Dnr KS 17/240 
17 Avtal, direktupphandling av kuvert Ekonomichef 
 
   Dnr KS 17/241 
18 Avtal, IT-stöd för upphandling och avtalshantering Ekonomichef 
 med upphandlingsverktyget Visma TendSign 
_____ 
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Ks § 134 Dnr 2017-000028  

Meddelanden 
  Dnr 2 
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: beslut 170630, 

Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med civilt 
försvar 2017 

 
  Dnr 23 
2 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: skriften Klimatet – så klart! 

Slutrapport för programberedningen för klimat 
 
3 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: pressmeddelande 170510 – 

Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver samt 
ekonomirapporten, maj 2017 

 
4 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: meddelande från styrelsen 

170609, nr 12/2017, Överenskommelse om att stärka arbetet med 
mänskliga rättigheter 

 
5 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: meddelande från styrelsen 

170609, nr 13/2017, Förbundsavgift år 2018 
 
  Dnr 24 
6 Region Jämtland Härjedalen: reglering av statsbidrag inom 

handikappområdet, statsbidrag för inkontinensartiklar och 0,5 öre i skatt 
 
  Dnr 28 
7 Samordningsförbundet Jämtlands län: protokoll från styrelsemöte 

170529 
 
8 Naboer AB: 170705, VD brev kvartal 2, 2017 
 
9 Undervaka: brev 170704, Öppenhetsindex 2017 ”Offentlighetsprincipen 

– en papperstiger i digitaliseringens tid” 
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Ks § 134 (forts) Dnr 2017-000028  

Meddelanden 
10 Jämtland Härjedalen Turism, JHT: rapporten Fakta om turismen 2016 
 
  Dnr KS 15/274, KS 17/007 
11 Förvaltningsrätten i Härnösand: dom 170522, Laglighetsprövning enligt 

kommunallagen, motion om gratis resande för alla barn, även funktions-
hindrade 

 
  Dnr KS 16/042 
12 Kommunala Handikapprådet: protokollsutdrag 170515, § 10, 

Tillgänglighetsprogram/åtgärdsplaner 
 
  Dnr KS 16/307 
13 Länsstyrelsen Jämtlands län: meddelande 170601, Möjlighet av 

bidragsförmedling vid kommunalt huvudmannaskap för 
efterbehandlingsåtgärder rörande föroreningar vid Hissmofors f d 
sulfitfabrik 

 
  Dnr KS 17/008 
14 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 170530, 170619 och 

170809 
 
  Dnr KS 17/029 
15 Länsstyrelsen Västra Götalands län: beslut 170523, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 211-38051-2016, sökande Norconsult AB 
 
16 Länsstyrelsen Gävleborg: beslut 170601, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 1461-2017, sökande SCIOR Geomanagement 
AB 

 
17 Länsstyrelsen Södermanlands län: beslut 170616, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 211-1976-2017, sökande Diagona AB 
 
18 Länsstyrelsen Västernorrland: beslut 170629, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 211-1017-17, sökande PEMA 
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Ks § 134 (forts) Dnr 2017-000028  

Meddelanden 
19 Länsstyrelsen Västernorrland: beslut 170629, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 211-8834-16, sökande Teracom AB 
 
20 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 170703, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 211-3412-2017, sökande Umeå Universitet, 
EMG 

 
21 Länsstyrelsen Östergötland: beslut 170703, tillstånd till 

kameraövervakning, dnr 211-1573-2017, sökande CybAero AB 
 
  Dnr KS 17/044 
22 SmåKom: nyhetsbrev 30 maj 2017 och 30 juni 2017 
 
  Dnr KS 17/090 
23 Östersunds kommun: minnesanteckningar 170531 från ägarsamråd för 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 
 
  Dnr KS 17/138 
24 Region Jämtland Härjedalen: minnesanteckningar från samråd 170518, 

Regionala Kollektivtrafik Myndigheten, RKM 
 
25 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 170522, 

Primärkommunala/Regionens samverkansråd 
 
  Dnr KS 17/140 
26 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 170629, Regionalt samordnad 

beredskapsplan för dammhaveri i Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan 
och Ljusnan 

 
  Dnr KS 17/179 
27 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 170619, Bildande av naturreservatet 

Olanderbodarna 
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Ks § 134 (forts) Dnr 2017-000028  

Meddelanden 
  Dnr KS 17/195 
28 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 170706, Förordnande av borgerlig 

vigselförrättare, G. Hellström 
 
29 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 170808, Förordnande av borgerlig 

vigselförrättare, N. Rhodin 
 
  Dnr KS 17/204 
30 Bygg- och miljönämnden: protokollsutdrag 170524, § 48, Krokoms 

kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde och förbud mot 
trafik med fordon med undantag för vissa fordon 

 
  Dnr KS 17/224 
31 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 170707, Ansökan om bygdemedel 

för projekt Medfinansiering projektutveckling Almåsa 
 
  Dnr KS 17/243 
32 Krokoms Byförening: minnesanteckningar från dialogträff 170425, 

”Bygga och Bo” 
 
_____ 
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Ks § 135 Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 
   Dnr 2016/124 
1 Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett 

långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017. 

  Dnr 2016/123 
2 Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom 

att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017. 

    Dnr 2016/216 
3 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige 
senast juni 2017.  

     Dnr 2016/223 
4 Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms 

centrum. Medborgarförslaget remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
mars 2017. 

    Dnr 2016/299 
5 Motion - Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare. 
 Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i 
 kommunfullmäktige senast i november 2017.  

     Dnr 2016/265 
6 Medborgarförslag - Uppföljning av konsekvenser av 

 skolnedläggningen i Ytterån. Medborgarförslaget remitteras till 
 barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 april 2017.  

    Dnr 2016/200 
7 Medborgarförslag - Användning av befintliga lokaler och moduler 
 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 
 själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.   
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    Dnr 2016/294 
8 Medborgarförslag - Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar. 

Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet 
senast i april 2017.  

    Dnr 2016/297 
9 Medborgarförslag - Hundrastgård. Förslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
september 2017. 

     Dnr 2016/310 
10 Medborgarförslag – Utveckla och möjliggör ett blomstrande båtliv i 

Krokomsviken. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut 
i kommunfullmäktige senast den 26 oktober 2017. 

    Dnr 2017/033 
11 Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 
26 oktober 2017.  

    Dnr 2017/048 
12 Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås. 

Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i 
fullmäktige senast den 26 oktober 2017. 

    Dnr 2017/056 
13 Medborgarförslag – Belysning och skyltning vid 

återvinningstationen i Änge, Offerdal. Förslaget remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet i september 
2017. 

    Dnr 2017/069 
14 Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun. 

Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 
senast i december 2017. 
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     Dnr 2017/068 
15 Medborgarförslag – Bygg utegym vid elljusspåret i Ås nedanför 

Jämtkrafthallen. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 
som själv beslutar i ärendet senast i september 2017. 

    Dnr 2017/081 
16 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018. 

     Dnr 2017/137 

17 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till 
socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2018. 

   Dnr 2017/082 
18 Medborgarförslag – Bjud in Emerich Roth till en föreläsning om rasism, 

i någon skola i kommunen. Förslaget remitteras till barn- och 
utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i september 
2017. 

     Dnr 2017/099 
19 Medborgarförslag – Mer rörelse/idrott på Krokoms kommuns 

skolenheter. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut i kommunfullmäktige senast i september 2017. 

     Dnr 2017/130 
20 Medborgarförslag – Påverka transortbolag att leverera till bästa och inte 

närmaste serviceställe. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som 
själv beslutar i ärendet senast den 13 september 2017. 

     Dnr 2017/190 
21 Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad 

mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i 
maj 2018. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
47(47) 

Sammanträdesdatum 
30 augusti 2017 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 135 (forts) Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
     Dnr 2017/191 
22 Medborgarförslag – En kommunal badplats i Krokomsviken. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv 
beslutar i ärendet senast i december 2017 

     Dnr 2017/183 
23 Medborgarförslag – Tillverkning av förnybart fordonsbränsle. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv 
beslutar i ärendet senast i december 2017. 

     Dnr 2017/176 
24 Medborgarförslag – Fordonstrafik, fordonsparkering och torgplats 

centrala  Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i december 
2017. 

      Dnr 2017/174 
25 Medborgarförslag – Tågstopp Trångsviken. Medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
december 2017. 

      Dnr 2017/205 
26 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

Revisionsrapporter 
      Dnr 2017/135 
Revisionsrapport - Granskning av rutiner för föreningsbidrag 

      Dnr 2017/218 
Revisionsrapport – Granskning av inköpsrutiner inom samhällsbyggnad 

_____ 
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