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Ks § 206 Dnr 2017-000030  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Dagens föredragningslista godkänns med tillägg av - Ekonomisk 

uppföljning till och med november månad. 

______________________________________________________  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(31) 

Sammanträdesdatum 

30 november 2017 
 
 

  
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 207 Dnr 2017-000031  

Informationer 
* Avslut av anställningar 

Anne Vågström, HR-chef och Jonas Törngren, kommundirektör 
* Sjukfrånvaron 
 Anne Vågström, HR-chef och Jonas Törngren, kommundirektör 
* Plan för kompetensförsörjning 

Anne Vågström, HR-chef och Jonas Törngren, kommundirektör 
Återkoppling sker till kommunstyrelsen. 

* Det goda ledarskapet 
Jonas Törngren, kommundirektör 

* Dagvattenstrategi 
 Karolina Söderberg, VA-ingenjör och Oscar Aspman, verksamhetschef 

* LSS 
Jonas Törngren, kommundirektör 

* Remiss – En generell rätt till avtalssamverkan 
 Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
_____  

Ajourneringar  
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch och gruppmöten kl 12.20-15.00. 

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen, information – Plan för kompetensförsörjning 
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Ks § 208 Dnr 2017-000268  

Ekonomisk uppföljning till och med november månad 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen tar del av ekonomisk uppföljning till och med 

november månad. 

_______________________________________________________  

Ekonomichef Björn Torbjörnsson, redovisar ekonomisk uppföljning till och 
med november månad. 

Kommunstyrelsen ställer frågor i den ekonomiska uppföljningen som 
besvaras av ekonomichefen. 

_____ 
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Ks § 209 Dnr 2017-000272  

Remiss - Statens energimyndighets och 
Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av 
vindkraft 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Krokoms kommuns synpunkter på Miljö- och Energidepartementets 

remiss M2017/01633/Ee, gällande Naturvårdsverkets och 
Energimyndighetens skrivelse 2017-06-19, Kommunal tillstyrkan av 
vindkraft med följande ändring; 

Krokoms kommun anser att kommunalt tillstyrkande av vindkraft ska 
finnas kvar, därmed finns möjligheten till lokalt inflytande kvar i 
framtiden. Men hur och när det kommunala tillstyrkandet ska tillämpas 
bör regleras tydligare så att tillståndsprocessen för vindkraft underlättas 
och blir mer rättssäker. 

För att öka rättssäkerheten är det viktigt att det kommunala tillstyrkandet 
kommer in tidigt i processen, att svaret har saklig grund och är tydligt 
motiverat samt att det finns en tidsgräns inom vilket ett svar måste 
komma. 

_____________________________________________________________ 

Jäv 
Björn Hammarberg, M, anmäler jäv och deltar därmed inte i ärendets 
handläggning. 
_____ 

Bakgrund 
Statens energimyndighet och Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag 
följt upp och analyserat hur planerings- och tillståndsprocessen vid 
etablering av vindkraft utvecklats efter att myndigheternas vägledning om 
kommunal tillstyrkan togs fram samt analyserat om det behövs åtgärder för 
att underlätta tillståndsprocessen. Myndigheterna har rekommenderat att 
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4§ miljöbalken tas bort. I 
remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet 
i den bifogade rapporten. 
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Ks § 209 (forts) Dnr 2017-000272  

Remiss - Statens energimyndighets och 
Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av 
vindkraft 
Krokom kommun är en av två kommuner i Jämtland som utsetts som remiss-
instans. Den andra är Härjedalens kommun. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig  
Hans Åsling, C, föreslår i ändring; 

Krokoms kommun anser att kommunalt tillstyrkande av vindkraft ska finnas 
kvar, därmed finns möjligheten till lokalt inflytande kvar i framtiden. Men 
hur och när det kommunala tillstyrkandet ska tillämpas bör regleras tydligare 
så att tillståndsprocessen för vindkraft underlättas och blir mer rättssäker. 

För att öka rättssäkerheten är det viktigt att det kommunala tillstyrkandet 
kommer in tidigt i processen, att svaret har saklig grund och är tydligt 
motiverat samt att det finns en tidsgräns inom vilket ett svar måste komma. 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till hans Åslings, C, ändringsförslag. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
lämnar synpunkter enligt remissvar daterat den 30 november 2017.  

Till det har kommit förslag om ändring i remissvaret. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan på svaret i 
övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

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

_____  
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Ks § 209 (forts) Dnr 2017-000272  

Remiss - Statens energimyndighets och 
Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av 
vindkraft 
 

Kopia till 
m.registrator@regeringskansliet.se yttrandet ska skickas både i word- och 
PDF-format 
m.remisser-energi@regeringskansliet.se yttrandet ska skickas både i word- 
och PDF-format 
Anne Dahlgren, stadsarkitekt, inklusive yttrandet 

 

mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
mailto:m.remisser-energi@regeringskansliet.se
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Ks § 210 Dnr 2017-000264  

Remiss - Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 
Kort sammanfattning 
Krokoms kommun har beretts tillfälla att yttra sig över Förslag till nationell 
plan 2018-2029. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Remissen –Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 

besvaras enligt yttrande med följande ändring och tillägg; 
 Ändring gällande E14 vid Brunflo samt tillägg med skrivning om 
Viltstängsel, Inlandsbanan samt Meråkerbanan. 

________________________________________________________  

Omedelbar justering  
Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för 
perioden 2018-2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder 
kronor. 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av 
transportsystemet, 125 miljarder kronor till drift, underhåll och 
reinvesteringar av statliga järnvägar och 164 miljarder kronor ska gå till 
drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och 
tjälsäkring, samt medfinansidring till enskilda vägar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande  
Remiss 
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Ks § 210 (forts) Dnr 2017-000264  

Remiss - Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Kommunstyrelsen har enats om följande tillägg och ändring i remissvaret; 
Ändring gällande E14 vid Brunflo samt tillägg med skrivning om 
Viltstängsel, Inlandsbanan samt Meråkerbanan. 

Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Ordförande kommer först att fråga på ändring och tillägg och sedan på svaret 
i övrigt.  

Beslutsgången godkänns. 

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

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

_____ 

Kopia till 
n.registrator@regeringskansliet.se yttrandet är skickat den 30/11 2017 både i 
word- och PDF-format 
n.nationellplan@regeringskansliet.se yttrandet är skickat den 30/11 2017 
både i word- och PDF-format 

Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare, yttrandet är skickat den 30/11 
2017 både i word- och PDF-format. Skicka protokollsutdrag 
Anne Dahlgren, stadsarkitekt, yttrandet är skickat den 30/11 2017 både i 
word- och PDF-format Skicka protokollsutdrag 
 

mailto:n.registrator@regeringskansliet.se
mailto:n.nationellplan@regeringskansliet.se
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Ks § 211 Dnr 2017-000330  

Remiss - Betänkandet En generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan, SOU 2017:77 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att besvara remissen. 
_________________________________________________________ 

Bakgrund 
Utredaren föreslår att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till 
avtalssamverkan. Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får träffa 
avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
eller ett annat landsting. Genom ett sådant avtal får en kommun eller ett 
landsting utföra uppgifter åt en annan kommun eller landsting utan hinderav 
lokaliseringsprincipen. Denna rätt innebär alltså ett generellt undantag från 
lokaliseringsprincipen för kommunala samverkansavtal. Några ändringar av 
övriga regler som styr de kommunala befogenheterna föreslås inte. Det som 
kommuner och landsting vill samverkan kring måste därför även 
fortsättningsvis falla inom befogenheten för samtliga samverkande kommuner 
och lansting. Några ändringar av övriga regler som styr den kommunala 
befogenheten, inklusive självkostnadsprincipen, föreslås inte heller. Samtliga 
lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

Underlag för beslut 
Presidiets förslag  
Remiss – En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger 
kommunstyrelsens presidium i uppdrag att besvara remissen. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
_____  
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Ks § 211 (forts) Dnr 2017-000330  

Remiss - Betänkandet En generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan, SOU 2017:77 
 

Kopia till   
Kommunstyrelsens presidium 
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Ks § 212 Dnr 2017-000329  

Program för uppföljning och insyn av verksamheter 
som utförs av privata utförare 
Kort sammanfattning 
Under mandatperioden ska fullmäktige anta ett program med mål och 
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska 
också beskriva hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1.  Kommunfullmäktige antar föreslaget program för uppföljning och insyn 

av verksamheter som utförs av privata utförare med följande som läggs 
till på sidan 3, i förordet, sist i stycket som slutar med ”privata utförare”; 

 I propositionen noteras dock särskilt att kravet på kontroll och 
uppföljning inte i sig innebär att fler eller mer omfattande krav ska 
ställas på de privata utförarna, jämfört med kommunen själv. 

___________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 
I propositionen framgår att regeringen ser i huvudsak två problem: 

* Att privata utförare inte omfattas av bland annat offentlighetsprincipen, 
 meddelarfriheten etc.  

* Att kommunsverige inte följt upp verksamhet hos privata utförare i 
samma utsträckning som den egna trots att kommunens ansvar ändå är 
detsamma. 

Programmet ska snart revideras (inför nästa mandatperiod) och det vore då 
önskvärt att endast de delar som skiljer sig (meddelarfrihet, 
offentlighetsprincipen etc) hanteras i detta särskilda program medan de delar 
som ska vara utförarneutrala, exempelvis uppföljning, hanteras samlat och 
friställt från vem som är utförare. 
_____  
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Ks § 212 (forts) Dnr 2017-000329  

Program för uppföljning och insyn av verksamheter 
som utförs av privata utförare 
Beskrivning av ärendet 
I förslaget till program för Krokoms kommun föreslås att uppföljningen av 
privata utförares verksamhet sker inom ramen för respektive nämnds 
uppföljningsansvar. Detta oberoende om verksamheten utförs i egen regi 
eller av privata utförare. 

Programmet har utformats i enlighet med kommunens styrmodell, vilket 
innebär att fullmäktige fastställer övergripande mål och fördelar resurser, 
medan nämnderna ansvarar för att styra, utföra och följa upp att 
verksamheten bedrivs i linje med kommunens mål.     

Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare där 
kommunen är huvudman. Fristående skolor och förskolor omfattas inte av 
programmet, eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och inte är 
upphandlad verksamhet, utan reglerad genom tillståndsgivning. 

Efter återremiss, vid kommunstyrelsens möte den 15 november 2017, har det 
tydliggjorts både i förordet och i programmet att uppföljning är viktigt och 
ska utföras samlat vare sig den bedrivs i egen regi eller via extern utförare. 

Underlag för beslut 
Utvecklingschefens tjänsteutlåtande den 10 november 2017 
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata 
utförare den 27 oktober. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår att följande läggs till på sidan 3, i förordet, 
sist i stycket som slutar med ”privata utförare”; 

I propositionen noteras dock särskilt att kravet på kontroll och uppföljning 
inte i sig innebär att fler eller mer omfattande krav ska ställas på de privata 
utförarna, jämfört med kommunen själv. 
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Ks § 212 (forts) Dnr 2017-000329  

Program för uppföljning och insyn av verksamheter 
som utförs av privata utförare 
Björn Hammarberg, M, vill också få med en protokollsanteckning som 
framgår under kommunstyrelsens beslut. 

Jörgen Blom, V, och Jannike Hillding, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar föreslaget program för uppföljning och insyn av verksamheter som 
utförs av privata utförare. 

Till det har kommit förslag om att lägga till på sidan 3 i förordet, sist i 
stycket som slutar med ”privata utförare”; 

I propositionen noteras dock särskilt att kravet på kontroll och uppföljning 
inte i sig innebär att fler eller mer omfattande krav ska ställas på de privata 
utförarna, jämfört med kommunen själv. 

Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan på förslaget i 
övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på förslag om tillägg i förordet finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 213 Dnr 2017-000338  

Dagvattenstrategi, ett inriktningsdokument 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Redaktionella ändringar görs på sidan 11 och sidan 36 där det ska 

framgå att Vattenplan Storsjön är ett inriktningsdokument. 

2 Dagvattenstrategin antas som ett inriktningsdokument. 

3 Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över tillämpning och 
konsekvenser inför en revidering i samband med inkluderande i den 
kommande VA-planen. 

__________________________________________________________ 

Bakgrund 
Klimatförändringen är ett faktum och på flera håll i världen har den redan 
slagit hårt. Även vi behöver ta ställning till ökade nederbördsmängder i ett 
förändrat klimat. Vi behöver arbeta för robusta dagvattenlösningar  som 
minskar riskerna för översvämningar skadliga för människor, hus  och 
infrastruktur, likväl som att förhindra förorening av våra sjöar och 
vattendrag. 

Ett förslag till dagvattenstrategi för Krokoms kommun har upprättats. 
Dokumentet är ett levande dokument som kommer att uppdateras 
kontinuerligt, dock ej mer än en gång per år.   

Dagvattenstrategin kommer även att integreras i den kommande VA-planen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 7 september 2017 
Utkast dagvattenstrategi för Krokoms kommun  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Kommunstyrelsen lägger ett gemensamt föreslag om att redaktionella 
ändringar görs på sidan 11 och sidan 36 där det ska framgå att Vattenplan 
Storsjön är ett inriktningsdokument. Dagvattenstrategin antas som ett 
inriktningsdokument. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över 
tillämpning och konsekvenser inför en revidering i samband med 
inkluderande i den kommande VA-planen. 
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Ks § 213 (forts) Dnr 2017-000338  

Dagvattenstrategi, ett inriktningsdokument 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts) 
Björn Hammarberg, M, Niklas Rhodin, S, Hans Åsling, C, Jörgen Blom, V, 
Andreas Karlsson, C, och Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att Dagvattenstrategin kompletteras med 
konsekvensbeskrivningar.  

Till det har kommit förslag om att redaktionella ändringar görs på sidan 11 
och sidan 36 där det ska framgå att Vattenplan Storsjön är ett 
inriktningsdokument. Dagvattenstrategin antas som ett inriktningsdokument. 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över tillämpning och 
konsekvenser inför en revidering i samband med inkluderande i den 
kommande VA-planen. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att göra redaktionella ändringar på sidan 11 
och sidan 36 där det ska framgå att Vattenplan Storsjön är ett 
inriktningsdokument. Efter ändringarna skickas inriktningsdokumentet till 
kansliavdelningen för aktförvaring 
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Ks § 214 Dnr 2017-000361  

Asylsökande som fyller 18 år 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Samtliga ensamkommande ungdomar som fyller 18 år får bo kvar i 

väntan på beslut om uppehållstillstånd under förutsättning att 
socialförvaltningen/integrationsenheten tilldelas 171 000 kronor, vilka är 
de initiala boendekostnaderna för den aktuella perioden. 

2. Beslutet tidsbegränsas, i enighet med regeringens tillfälliga 
kommunbidrag, till 30 juni 2018. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt 
kommunbidrag på 390 miljoner kronor för 2017 och 195 miljoner kronor för 
januari-juni 2018. Tillskottet är tänkt som en möjlighet för kommunerna att 
låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo 
kvar i kommunen.  

Skäl till förslaget är att man uppmärksammat att ungdomar som fått 
PUT/TUT efter sin 18-årsdag haft svårt att klara av sina studier/etablering 
om de anvisats till en ny kommun under asylprocessen. I de fall en ungdom 
fyllt 18 år under asyltiden har den unge ofta placerats på ett 
anläggningsboende i en annan kommun än anvisningskommunen för HVB-
placeringen. Förutsättningarna för en gynnsam etablering antas vara större 
om den unge blir kvar i ursprungskommunen. Placeringen grundas därav på 
ett generellt behov och inte på vårdbehov.  

Försvårande för ungdomarnas mående är att samtliga har en asylprocess som 
har pågått mer än 500 dagar, för vissa upp till 700 dagar. I de fall en ungdom 
har särskilda vårdbehov innan hen fyller 18 år gör socialtjänsten alltid en 
individuell bedömning av vårdbehovet.  
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Ks § 214 (forts) Dnr 2017-000361  

Asylsökande som fyller 18 år 
Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till 
kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande 
barn och unga som väntar på beslut i sitt asylärende. Pengarna kommer att 
betalas ut till kommunerna under 2018. Regeringens och Vänsterpartiets 
överenskommelse gör det således möjligt för kommunerna att låta de 
ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett 
slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas. 

Det är upp till varje enskild kommun att fatta beslut om man vill agera enligt 
ovanstående förslag. Kommunen kommer oavsett få ta del av de pengar som 
förslaget baseras på. Det extra anslaget gäller 1 januari 2018 till 30 juni 
2018. Om det blir några extra tillskott efter det är oklart. Den summa som 
Krokoms kommun tilldelas för 2018 är 513 711 kronor.  

I Krokoms kommun är det fem asylsökande ungdomar placerade som blir 18 
år under den aktuella 6 månaders-perioden. Antalet asylsökande förändras 
ständigt då asylprocesserna pågår för ungdomarna. I de fall individen får 
uppehållstillstånd och den unge ingår i befintlig verksamhet inom 
ensamkommande unga ersätts kommunen med 750 kronor/dygn.  I de fall 
individen får avslag är det Migrationsverket som bär ansvaret. 

De unga vuxna kommer erbjudas boende genom integrationsenhetens 
försorg. De kommer i likhet med övriga vuxna ha möjlighet att vända sig till 
integrationsenheten för visst stöd.  Den beräknade boendekostnaden uppgår 
till 5 700 kronor/individ och månad. Boendekostnaden för dessa fem 
ungdomar under den aktuella perioden beräknas till totalt 171 000 kronor. 
Dagsersättningen på 71 kronor/dag (mat, hygienartiklar, kläder, skor, 
sjukvård, mediciner, tandvård, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter) 
utgår från Migrationsverket. Befintlig personal på integrationsenheten 
kommer att arbeta med de individer som omfattas av erbjudandet.  

Den 13 oktober 2017 beslutade kommunstyrelsens presidium hur 
formuleringarna ”får bo kvar” och ”beslut” ska tolkas. De tolkningarna 
gäller fortfarande. 
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Ks § 214 (forts) Dnr 2017-000361  

Asylsökande som fyller 18 år 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 20 november 2017 
Kommunstyrelsens presidium den 13 oktober 2017– Asylsökande som fyller 
18 år 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S, Peter Grundström, S Annika Hansson, S, 
och Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att samtliga ensamkommande ungdomar som fyller 18 år får bo kvar 
i väntan på beslut om uppehållstillstånd under förutsättning att 
socialförvaltningen/integrationsenheten tilldelas 171 000 kronor, vilka är de 
initiala boendekostnaderna för den aktuella perioden. Beslutet tidsbegränsas, 
i enighet med regeringens tillfälliga kommunbidrag, till 30 juni 2018. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 
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Ks § 215 Dnr 2017-000300  

Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Krokoms kommun avslår begäran om utökning av finansiering 2018 

2. Krokoms kommun beviljar finansiering motsvarande 2017 års nivå 
(190 774 kr) under förutsättning att befintlig databas och appen Jämtland 
Härjedalen Sweden ställs till kommunens förfogande utan extra kostnad. 

_______________________________________________________ 
Bakgrund 
JHT har begärt utökning av basfinansieringen inför 2018 vilket innebär att 
Krokoms kommuns kostnad ökar med 58 786 kr från 190 774 kr (2017) till 
249 560 kr (2018). Motivering anges i bilaga. 

Krokoms kommun ser inte att varken det allmänna ekonomiska läget eller 
den inriktningsförändring som anges i JHT:s begäran motiverar en höjning 
av basfinansieringen. Tvärtom kan det finnas anledning att göra en översyn 
över kommunens framtida engagemang i JHT utifrån den kommande 
turismstrategin som tas fram i samverkan med företagare i Krokoms 
kommun.  

JHT ansvarar för en databas som Krokoms kommun behöver som plattform 
för att synliggöra boende, evenemang, aktiviteter och övrig service. Från 
denna databas plockas information till hemsida och till JHT:s app Jämtland 
Härjedalen Sweden. Om inte denna finns kvar i JHT:s regi så måste 
kommunen lagra all den informationen på annat sätt vilket innebär en 
kostnad. Av detta skäl bör databasen villkoras i beslutet. Det är framförallt 
de mindre destinationerna/kommuner med mindre utvecklad besöksnäring 
som nyttjar databasen. De större destinationerna har egna lösningar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande JHT basfinansiering 2018  
Basfinansiering JHT from 2018  
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Ks § 215 (forts) Dnr 2017-000300  

Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 
avslår begäran om utökning av finansiering 2018. Krokoms kommun beviljar 
finansiering motsvarande 2017 års nivå (190 774 kr) under förutsättning att 
befintlig databas och appen Jämtland Härjedalen Sweden ställs till 
kommunens förfogande utan extra kostnad. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Jämtland Härjedalen Turism 
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Ks § 216 Dnr 2017-000335  

Medborgarförslag - Effektivisera bekräftelser av 
medborgarförslag 
Kort sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att bekräftelse på inkomna 
medborgarförslag effektiviseras. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med att bekräftelse, på 

inkomna digitala medborgarförslag, skickas med e-post. Även 
medborgarförslag som kommer in med fysisk post och där en e-
postadress framgår ska bekräftas med e-post. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Förslagsställaren föreslår att ett medborgarförslag som kommer in till 
kommunen med e-post bekräftas som mottaget med e-post. 

Underlag för beslut 
Utlåtande 20 november 2017 
Medborgarförslag 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller medborgarförslaget med att bekräftelse, på inkomna digitala 
medborgarförslag, skickas med e-post. Även medborgarförslag som kommer 
in med fysisk post och där en e-postadress framgår ska bekräftas med e-post. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförade att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 217 Dnr 2017-000027  

Delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
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 12/005 
1 Meddelande 170925 om förlängning av avtal gällande Kommun- 
 Företagshälsovård för Krokoms kommun t o m 180331 direktör 
 
   Dnr KS 15/119 
2 Uppsägning av avtal Serviceavtal basic, ATEA Sverige Kommun- 
 AB     direktör 
 
   Dnr KS 17/153 
3 Avtal mellan kommunen och KPMG AB gällande Kommun- 
 sakkunnigt biträde  direktör 
 
   Dnr KS 17/210 
4 Delegationsbeslut 171113, Avskrivning av löne- HR-chef 
 Fordring 
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Ks § 217 (forts) Dnr 2017-000027  

Delegationsbeslut 
   Dnr KS 17/327 
5 Ordförandebeslut i samråd med presidiet 171108, Ut- Ks ordf 
 ökad linjetrafik Föllinge-Östersund 
 
   Dnr KS 17/350 
6 Avtal mellan kommunen och Cygate AB avseende IT-chef 
 Telia Company SSL-certifikat 
 
   Dnr KS 17/352 
7 Avtal mellan kommunen och MERi Textil & Reklam  Kommun- 
 AB, julklapp   direktör 
_____ 
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Ks § 218 Dnr 2017-000028  

Meddelanden 
  Dnr 23 
1 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: ekonomirapporten oktober 

2017, pressmeddelande 171017, Utmaningar kräver minskad statlig 
detaljstyrning 

 
  Dnr 24 
2 Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag 171010, § 148, Regler för 

tilläggsavtal i allmän kollektivtrafik 
 
  Dnr 28 
3 Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev nr 3, 2017 
 
4 Jämtlands Gymnasieförbund, JGY: planering inför direktion för 2018, 

sammanträdestider 
 
5 Jämtlands Gymnasieförbund, JGY: protokollsutdrag 171106, § 36, 

Riktlinjer för antagning 
  Dnr KS 17/008 
6 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 171107, 171120 
 
  Dnr KS 17/227 
7 Länsstyrelsen Jämtlands län: information 171101, Regional grundsyn för 

totalförsvarsplanering inom de fyra nordliga länen 
 
  Dnr KS 17/347 
8 Miljöstrateg Nils-Erik Werner: 171120, svar på frågorna – 

Miljömålsuppföljning 2017 
_____ 
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Ks § 219 Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
1 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 2016/124 
2 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 2016/216 
3 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen 

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

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

    Dnr 2016/310 
5 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 
6 Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 
26 oktober 2017. Förslaget är remitterat till 
upphandlingssamordnaren. 
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Ks § 219 (forts) Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
   Dnr 2017/048 
7 Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås. 

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

 Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit medborgarförslaget till 
Krokomsbostäder AB. KBAB är ägare till föreslagen fastighet. 

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

Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 
senast i december 2017. Förslaget är remitterat till 
utvecklingschefen. 

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

kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018. 
Kommunstyrelsens presidium remitterar förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

    Dnr 2017/137 

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

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

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv 
beslutar i ärendet senast i december 2017. Kommunstyrelsens 
presidium remitterar förslaget till näringsliv. 

  Dnr 2017/190 
12 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. 
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Ks § 219 (forts) Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
     Dnr 2017/205 
13 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

    Dnr 2017/225 
14 Medborgarförslag – Kommunen köper in och underhåller tre 

hjärtstartare som sen placeras ut på tre sjukhem i kommunen. 
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet 
senast i februari 2018. 

   Dnr 2017/277 
15 Medborgarförslag – Pumptrack i Björkparken, Krokom. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 

 Dnr 2017/293 
16 Medborgarförslag - Inrätta en öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb på 

Ås ridskola. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut i kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 
2018. 

  Dnr 2017/305 
17 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

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

   Dnr 2017/306 
18 Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 
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Ks § 219 (forts) Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
   Dnr 2017/307 
19 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

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

   Dnr 2017 - 308 
20 Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrar i familjer med 

försörjningsstöd. Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr 17/309 
21 Medborgarförslag – Utöka elevhälsans kompetens och se över 
 organisationen för stödet till skolbarn med språkstörning. Förslaget 
 remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
 ärendet senast i april 2018. 

     Dnr 17/296 
22 Medborgarförslag – Skolbarnsomsorg för barn 6-9 år med föräldrar 
 som är föräldralediga med ett yngre syskon. Förslaget remitteras till 
 barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 april 2018. 

     Dnr 17/323 
23 Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, Nyheden. 

 Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 
ärendet senast i april 2018. 

     Dnr 17/335 
24 Medborgarförslag - Effektivisera bekräftelser av medborgarförslag. 

 Förslaget remitteras till fullmäktiges presidium som besvarar 
förslaget senast i december 2017. 
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Ks § 219 (forts) Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
     Dnr 17/325 
25 Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 

     Dnr 17/334 
26 Medborgarförslag – Bana väg för växtkraft – Prioritera upprustning 
 av väg mellan Änge och Stavre. Förslaget remitteras till kommun-
 styrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 2018. 

   Dnr 17/324 
27 Medborgarförslag – Säkra Kaxås skola långsiktigt. Förslaget 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
ärendet senast i  april 2018. 

     Dnr 17/303 
28 Medborgarförslag – Förläng tid för boende för ensamkommande 
 som fyller 18 år. Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunstyrelsen senast i april 2018. 

     Dnr 17/344 
29 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms 
 kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 fullmäktige senast i oktober 2018. 

_____ 

Revisionsrapporter, pågående  
   Dnr KS 2017/354 

1 Förstudie av kommunens IT-organisation. 

_____  
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