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Stina Kimselius, M, tjg ers för Björn Hammarberg, M, § 193 (distans) 

Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande (distans) 

Hans Åsling, C (distans) 
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Ks § 172 Dnr 2021-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.        

_____________________________________________________________ 
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Ks § 173 Dnr 2021-000004  

Informationer  

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Corona 

 Uppföljning uppdrag från kommunfullmäktige  

 Rekrytering  

_____ 

Katarina Fredriksson, chef VA 

 Samverkan Östersund VA 

_____ 

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

 Medborgardialog Hotagen  

 Medborgardialog Nälden  

 Möte med landshövdingen  

_____ 
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Ks § 174 Dnr 2021-000005  

Näringslivsfrågor 

Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från 

näringslivsutskottet.    

Kommunstyrelsen tar vid dagens sammanträde del av en rapport från digitala 

företagsbesök som näringslivsutskottet och näringslivsavdelningen deltagit i 

under våren 2021. 

_____ 
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Ks § 175 Dnr 2021-000140  

Information - Näringslivsstrategi/näringslivspolicy 

Krokoms kommun har en näringslivsstrategi som antogs 2018 av 

kommunstyrelsen.  

Björn Hammarberg, M, och Anna-Carin Svedén, näringslivschef informerar 

om näringslivsstrategin som föreslås göras om till en näringslivspolicy. Ett 

utkast till näringslivspolicy ska skickas ut på remiss.  

_____ 
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Ks § 176 Dnr 2021-000200  

Delårsrapport 2021, Krokomsbostäder AB 

Kort sammanfattning 

Krokomsbostäder AB har lämnat sin delårsrapport januari-juni till ägaren för 

godkännande.                  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021 för Krokomsbostäder 

AB.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokomsbostäder har lämnat sin delårsrapport januari-juni 2021. 

 Intäkterna för perioden uppgår till cirka 55,552 tkr (54,826) 

 Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka 4,182 tkr (3,006) 

 Uthyrningsgrad vid periodens slut, bostäder 99,17% (96,80%) 

 Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 7,420 tkr (2,590) 

 Genomsnittlig låneränta vid periodens slut: 0,50% (0,54%) 

 Prognos helårsresultat före bokslutsdispositioner enligt K3:                     

4,596 tkr (Budget 5,906 tkr)                         

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 2021-09-07 

Delårsrapport, Krokomsbostäder AB, september 2021 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2021 för Krokomsbostäder 

AB. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 
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Ks § 176 (forts) Dnr 2021-000200  

Delårsrapport 2021, Krokomsbostäder AB 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 177 Dnr 2021-000198  

Delårsrapport 2021, Krokoms kommun  

Kort sammanfattning 

Delårsrapport per den sista juni, inklusive en prognos för det ekonomiska 

utfallet för hela 2021 har genomförts. Prognosen visar på ett överskott på 

+45 mnkr för helåret, att jämföras med budgeterade +6 mnkr. Det positiva 

resultatet beror bland annat på högre skatteintäkter och lägre avskrivningar 

än budgeterat, samt sena statsbidragsintäkter för 2020.              

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021, Krokoms kommun.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Uppföljning har gjorts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har 

en resultatprognos för helår 2021 upprättats och bokslut efter sex månader. 

Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är +45 mnkr. Det är 

klart högre än budgeterade +6 mnkr. Det positiva resultatet beror bland annat 

på högre skatteintäkter och lägre avskrivningar än budgeterat, samt sena 

statsbidragsintäkter för 2020.    

Verksamheternas resultatprognos för 2021 (mnkr)  

 Prognos 

helår 

Varav 

Corona 

Exkl 

corona 

Fullmäktige, revision, valnämnd 0 0 0 

Överförmyndarnämnd -0,1 0 -0,1 

Kommunstyrelsen 3,2 -0,2 3,4 

Jämtlands gymnasium -1,9  -1,9 

Jämtlands räddningstjänstförbund 0  0 

Socialnämnden -9,5 -8,7 -0,8 

Barn- och utbildningsnämnden -0,9 -2,2 1,3 
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Samhällsbyggnadsnämnden -0,4 -1,1 0,7 

Bygg- och miljönämnden 0,5  0,5 

TOT -9,1 -12,2 3,1 

 

Ovanstående tabell visar på en prognos med ett formellt underskott i våra 

verksamheter med -9,1 mnkr för 2021. Exklusive de kostnader som 

verksamheterna identifierat som extra kostnader kopplat till pågående 

pandemi, vänds resultatprognosen istället till ett överskott med 3,1 mnkr i 

verksamheterna för året.                       

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 6 september 2021 

Delårsrapport 2021, Krokoms kommun 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S och Karin Jonsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2021, Krokoms kommun. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 178 Dnr 2021-000130  

Begäran om valdistriktsindelning 

Kort sammanfattning 

Valnämnden behandlade ärendet den 31 augusti 2021.                      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget 

förslag till beslut.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 

indelning i valdistrikt. Kommunerna ska se över indelningen året närmast 

före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.    

Valnämnden behandlade ärendet den 31 augusti 2021 och föreslår          

kommunfullmäktige att till länsstyrelsen lämna förslag på att nuvarande 

valdistriktsindelning ska fortsätta att gälla.                 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 1 september 2021 

Protokollsutdrag valnämnden 31 augusti 2021, § 6 

Kommunkarta över röstberättigade per valdistrikt 

Länsstyrelsens skrivelse 6 maj 2021 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har 

ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 179 Dnr 2021-000201  

Valnämndens reglemente - Sammanträden på distans 

Kort sammanfattning 

Valnämnden behandlade ärendet den 31 augusti 2021.            

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget 

förslag till beslut.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I valnämndens reglemente saknas skrivelse om deltagande på distans vid 

nämndens sammanträden.           

Valnämnden behandlade ärendet den 31 augusti 2021 och föreslår 

kommunfullmäktige besluta att göra tillägg i valnämndens reglemente 

avseende sammanträde på distans.                      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 1 september 2021 

Protokollsutdrag valnämnden 3 augusti 2021, § 5   

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har 

ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 180 Dnr 2021-000178  

Begäran om tilläggsanslag 2021 - barn- och 
utbildningsnämnden, Reinvestering arbetskläder 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 15 juni 2021.            

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens begäran om 

tilläggsanslag för inköp av kläder med hänvisning till att det ska hanteras 

i ordinarie budgetprocess.    

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Jannike Hillding, M, deltar inte i beslutet. 

_____ 

Reservation 

Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Sture Hernerud, S, reserverar 

sig till förmån för eget förslag. 

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för socialdemokraternas 

förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag om 375 500 kronor för 

inköp av kläder till tillsvidareanställda inom förskola och fritidshem.                

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 3 september 2021 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 15 juni , § 46 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Annika Hansson, S, föreslår avslag till grundförslaget. 
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Ks § 180 Dnr 2021-000178  

Begäran om tilläggsanslag 2021 - barn- och 
utbildningsnämnden, Reinvestering arbetskläder 

Annika Hansson, S, föreslår att barn- och utbildningsnämnden får ökat 

anslag med 375 500 kronor för 2021 och att man tar upp frågan till lösning 

inom nämndens budgetarbete 2022/23 så att man säkerställer att personalen 

kan fortsatt få arbetskläder. 

Marie Svensson, V, föreslår avslag till grundförslaget och bifall till Annika 

Hanssons, S, förslag. 

Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Jacobsson, S och Karin Jonsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om 

tilläggsanslag för inköp av kläder med hänvisning till att det ska hanteras i 

ordinarie budgetprocess.    

Till det har kommit ett förslag från Annika Hansson, S. 

Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot Annika Hansson, S, 

förslag. 

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget mot Annika Hansson, S, förslag finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget. 

Omröstning begärs.  

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller Annika 

Hansson, S, förslag röstar Nej.  

Omröstningsresultat Ja Nej Avstår 

Karin Jonsson, C, ordförande X                 

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande X           

Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande  X  
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Ks § 180 Dnr 2021-000178  

Begäran om tilläggsanslag 2021 - barn- och 
utbildningsnämnden, Reinvestering arbetskläder 

Hans Åsling, C X  

Bengt Nord, C X 

Jan Runsten, MP X  

Kjell Sundholm, KD X 

Sture Hernerud, S  X  

Annika Hansson, S  X  

Marie Svensson, V  X  

Niclas Höglund, JVK          X 

Ronny Karlsson, SD X 

Med 7 Ja och 5 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

grundförslaget. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 181 Dnr 2021-000193  

Sammanträdesdagar 2022 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anta sammanträdesdagar för 

2022. Hänsyn har tagits till att det är valår och regionstyrelsens och 

regionfullmäktiges sammanträdeskalender.           

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för 2022, för 

sin egen del.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdesdagar för 2022. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen  Kommentar 

Onsdag 26 januari Information preliminärt ekonomiskt 

utrymme 

Onsdag 16 februari Preliminär bokslutsinformation 

Onsdag 23 mars  Årsredovisning kommunstyrelsen 

Onsdag 13 april Tjänstemannaförslag rambudget och 

kommunens årsredovisning  

Onsdag 25 maj Politiskt rambudgetförslag  

Tisdag 7 juni  

Onsdag 31 augusti  Delårsrapport kommunstyrelsen 

Onsdag 14 september Detaljbudget kommunstyrelsen och 

kommunens delårsrapport 

Onsdag 26 oktober  Förnyad rambudget  
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Ks § 181 (forts) Dnr 2021-000193  

Sammanträdesdagar 2022 

Onsdag 16 november  Internkontrollplan och 

kommunstyrelsens uppdrag 

(verksamhetsplan) 

Måndag 5 december 

Kommunfullmäktige 

Torsdag 3 mars 

Torsdag 12 maj  Kommunens årsredovisning 

Torsdag 16 juni  Rambudget 

Torsdag 6 oktober  Förändringsmål och kommunens 

delårsrapport 

Torsdag 17 november   Förnyad rambudget  

Torsdag 8 december                                               

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 24 augusti 2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 

förslag till sammanträdesdagar för 2022. Kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för 2022, för sin 

egen del.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

Kopia till 

Nämndsekreterarna 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 182 Dnr 2020-000329  

Sammanslagning skola/förskola Hotagenområdet  

Jonas Törngren, kommundirektör, informerar. 

_____ 

Underlag  

Befolkningsprognos 

Underlag skola, förskola 
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Ks § 183 Dnr 2021-000167  

Remiss - En ny lag om ordningsvakter m.m, SOU 
2021:38 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har fått en förfrågan om remissvar angående en ny lag om 

ordningsvakter från justitiedepartementet. De nya lagändringarna är 

sammanfattat att det ska bli lättare att anlita och utpostera ordningsvakter i 

kommuner.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt följande: 

Krokoms kommun har inget att erinra mot de kommande lagändringarna 

utifrån utredningen om en ny lag om ordningsvakter.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har fått en föfrågan om remissvar angående en ny lag om 

ordningsvakter från justitiedepartementet. De nya lagändringarna är 

sammanfattat att det ska bli lättare att anlita och utpostera ordningsvakter i 

kommuner.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 10 juni 2021 

Betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar remissen enligt följande: Krokoms kommun har inget att erinra mot 

de kommande lagändringarna utifrån utredningen om en ny lag om 

ordningsvakter.     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(50) 

Sammanträdesdatum 

15 september 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 183 (forts) Dnr 2021-000167  

Remiss - En ny lag om ordningsvakter m.m, SOU 
2021:38 

Kopia till 

Rasmus Eriksson, säkerhetssamordnare 

Justitiedepartementet 
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Ks § 184 Dnr 2021-000169  

Remiss - Förslag till regionala riktlinjer för samverkan 
inom krisberedskap och civilt försvar för Jämtlands län 

Kort sammanfattning 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit fram ett förslag till regionala riktlinjer 

för samverkan. Riktlinjerna ska tydliggöra struktur och metod för det aktörs 

gemensamma arbete inför och under en samhällsstörning.                      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt nedan.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Aktörer i Jämtlands län har genom en avsiktsförklaring kommit fram till att 

samverka och samarbeta inom området krisberedskap och civilt försvar både 

gällande förebyggande och förberedande arbete såväl som vid hantering av 

en samhällsstörning eller höjd beredskap. De regionala riktlinjerna ska 

konkretisera avsiktsförklaringen genom att beskriva former för 

aktörsgemensam samverkan i länet såväl före som under en 

samhällsstörning.  

Remissvar  

Krokoms kommun ser mycket positivt på att det aktörsgemensamma arbetet 

förtydligas och förstärks. Vi välkomnar riktlinjerna och ser att detta är ett 

första steg i ett viktigt arbete. Krokoms kommun ser även att en väl 

fungerande regional samverkan är en förutsättning för att vidareutveckla och 

effektivisera krisberedskapen såväl lokalt som regionalt. Till detta förslag på 

riktlinjer vill vi lämna följande synpunkter:  

Förtydligande av samverkansnivåerna  

Det behöver förtydligas vad som ligger inom respektive samverkansnivås 

ansvar och roll. Krokoms kommun anser att nuvarande beskrivning inte ger 

tillräcklig vägledning för att fullt förstå gränsdragningar mellan nivåerna och 

vilken representation kommunen ska skicka till respektive nivå. 
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Ks § 184 (forts) Dnr 2021-000169  

Remiss - Förslag till regionala riktlinjer för samverkan 
inom krisberedskap och civilt försvar för Jämtlands län 

Implementering av arbetssätt 

Efter att dessa riktlinjer har blivit antagna behöver arbetet med att 

implementera arbetssättet påbörjas. Det är viktigt att modellen används – 

våga testa och stimulera till användning. Modellens uppbyggnad ställer stora 

krav på länsstyrelsens organisation vad gäller koordineringsfunktion samt 

Tjänsteperson i beredskap. Krokoms kommun tror att aktörsoberoende 

samverkanskoordinatorer kan vara ett bra komplement för att ytterligare 

stärka systemet och på det sättet ytterligare få fart på det aktörsgemensamma 

arbetet (se Samverkan Stockholm som exempel).   

Mål för det aktörsgemensamma arbetet 

Riktlinjerna bör kompletteras med målformuleringar för det 

aktörsgemensamma arbetet t.ex. förmåga att skriva inriktningsbeslut, 

genomföra samverkansmöten, arbeta i ISF (samverkansstab) m.fl.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 1 september 2021 

Remiss - Regionala riktlinjer för samverkan inom krisberedskap och civilt 

försvar för Jämtlands län 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S och Karin Jonsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar remissen enligt förslag.     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

Kopia till 

Johan Beckman, säkerhetschef 

Länsstyrelsen Jämtlands Län 
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Ks § 185 Dnr 2021-000184  

Remiss Ds 2021:24 - Arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltningslagen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens presidie delegation 

att lämna svar på remissen.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen behöver mer tid för att handlägga remissen 

och då remisstiden sträcker sig till den 15 oktober föreslås 

kommunstyrelsens presidie få delegation att lämna svar på den.   

Kommunstyrelsen har sitt nästa sammanträde efter remisstiden och 

kommunstyrelsens presidie sammanträder 13 oktober.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 14 september 2021 

Remiss – Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger 

kommunstyrelsens presidie delegation att lämna svar på remissen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Hanna Vesterlund, HR-chef 
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Ks § 186 Dnr 2021-000123  

Revisionsrapport - Granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2020-12-31 

Kort sammanfattning 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en 

granskning  av bokslut och årsredovisning för 2020. Revisionen önskar att 

kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser och de 

rekommendationer som lyfts fram i rapporten.           

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar svar på revisionsrapporten enligt förslag. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.     

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Revisorerna noterar att årsredovisningen inte har avlämnats från 

kommunstyrelsen till revisorer och kommunfullmäktige i tid.  

Förslag till svar: Enligt kommunallagen ska detta ske senast den 15 april. 

Sammanträdeskalendern är våren 2022 anpassad till lagens krav.   

Förvaltningsberättelsen: Revisorerna rekommenderar att 

kommunstyrelsen ser över alla förändringar som LKBR och 

rekommendation RKR R15 innebär för årsredovisningen. 

Förslag till svar: Från och med 2021 finns nya regler för rubriksättning och 

disposition i årsredovisningen. Kommunen avser att from årsredovisningen 

för 2021 anpassa sig till de nya reglerna.  

Redovisningsprinciper: Revisorerna rekommenderar kommunen att gå 

igenom redovisningsprinciper och upplysningar för att säkerställa att 

årsredovisningen efterlever LKBR och RKR´s rekommendationer. 

Förslag till svar: Kommunen avser att inför årsredovisningen för 2021 göra 

det revisorerna föreslår. 
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Ks § 186 (forts) Dnr 2021-000123  

Revisionsrapport - Granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2020-12-31 

Fullmäktiges mål med betydelse för god ekonomisk hushållning:  

Finansiella mål: Kommunfullmäktiges beslut behöver tydliggöras avseende 

de finansiella målen på så sätt att det är tydligt att de är finansiella mål med 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Förslag till svar: Text/benämning 

av de finansiella målen ska ändras så det klart framgår att de finansiella 

målen tillika är mål med betydelse för god ekonomisk hushållning.   

Verksamhetsmål: Kommunens förändringsmål återfinns i budget, men det 

framgår inte att de, eller vilka av dem, som är verksamhetsmål med 

betydelse för god ekonomisk hushållning. En sammanfattande bedömning av 

om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning saknas. Revisorerna kan 

inte bedöma måluppfyllelse då flertalet mål saknar mätbara indikatorer. 

Revisorerna bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar 

eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet (RKR hänvisar till 

förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala 

koncernen, det vill säga inklusive koncernföretag) Förslag till svar: Arbetet 

med att utveckla kommunens mål- och verksamhetsstyrning fortgår. En 

sammanfattande bedömning av måluppfyllnad kommer att göras i 

årsredovisningen för år 2021.  

Balansräkning:  

Förslag till svar: Kommunen ser över hur vi värderar avsättningar till 

deponier, hur befintliga hyresavtal avseende lokaler bör klassificeras, hur 

exploateringsfastigheter redovisas samt så långt möjligt dela upp äldre 

investeringar i komponenter. Detta genomförs med start i årsredovisning för 

2021. Framför allt komponentavskrivningar kräver en relativt omfattande 

genomgång. Detta kan betyda att vi inte är klara fullt ut med detta till 

bokslutet 2021.   

Investeringsredovisning: 

Förslag till svar: Investeringsredovisningen flyttas ut ur 

förvaltningsberättelsen och redovisas som en egen rapport.  
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Ks § 186 (forts) Dnr 2021-000123  

Revisionsrapport - Granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2020-12-31 

Tabell för investeringsredovisningen kompletteras med en jämförelse mot 

föregående år samt tydligare indelning mellan pågående och avslutade 

investeringar.    

Övriga kommentarer: Revisionen har till vissa delar samma 

rekommendationer för 2020 som för 2019. Kommunledningsförvaltningen är 

medveten om detta, och förändringar och anpassningar kommer att göras. 

Under 2020 och 2021 har vi dock valt att prioritera ned vissa arbetsuppgifter 

för att istället kunna kraftsamla på extra uppdrag och arbetsuppgifter kopplat 

till rådande pandemi. Nedprioriterade insatser är fortfarande relevanta att 

genomföra, men vi har bedömt att genomförandet kan anstå utan att det 

äventyrar riktigheten i vår redovisning eller att det inneburit högre risk.             

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 29 augusti 2021 

Rapport; Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

lämnar svar på revisionsrapporten enligt förslag. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

Kommunstyrelsen 

Kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 

in i Stratsys 

 

mailto:Kommunikation@krokom.se
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Ks § 187 Dnr 2021-000066  

Revisionsrapport - Granskning av utbetalningsrutiner 

Kort sammanfattning 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en 

granskning av utbetalningsrutiner. Revisionen önskar att kommunstyrelsen 

lämnar synpunkter på de slutsatser och de rekommendationer som lyfts fram 

i rapportens sammanfattning. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 

åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.           

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar svar på revisionsrapporten enligt förslag. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.    

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 

anslutning till respektive rekommendation: 

Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram rutiner för hanteringen 

av leverantörsregistret.   

Förslag till svar: Rutiner för hantering av leverantörsregistret kommer att tas 

fram, och vara klart under 2022. Leverantörsregistret behöver även 

aktualiseras genom att rensa från dubbletter mm. Sökbarhet och säkerhet 

ökar genom att använda organisationsnumret som ID på respektive 

leverantör.  Arbetet med detta har påbörjats.  

Kommunstyrelsen rekommenderas att se till att bankfilen för 

leverantörsfakturor attesteras innan den skickas till bank.  

Förslag till svar: Filen består av betalningsuppdrag som redan vart och ett för 

sig har dubbla attester. Kommunledningsförvaltningen utreder vilka olika 

möjligheter som finns och vad dessa har för fördelar och nackdelar. Detta 

kan göras under hösten 2021, med återrapportering till kommunstyrelsen i 

slutet av året. 
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Ks § 187 (forts) Dnr 2021-000066  

Revisionsrapport - Granskning av utbetalningsrutiner 

Kommunstyrelsen rekommenderas att se över chefernas rutiner för 

attestering av löner.   

Förslag till svar: I dag attesteras avvikelser som till exempel sjukfrånvaro, 

semester, tjänstledigheter och så vidare. Att utöver detta införa en tvingande 

rutin där alla chefer måste signera alla löner i sin helhet för att lön ska kunna 

betalas ut skulle innebära ökad administration. 

Kommunledningsförvaltningen utreder vilka olika möjligheter som finns och 

vad dessa har för fördelar och nackdelar. Detta kan göras under hösten 2021, 

med återrapportering till kommunstyrelsen i slutet av året. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att alla manuella 

bokföringsordrar attesteras.  

Förslag till svar: Bokföringsordrar som innebär en utbetalning har redan idag 

dubbla attester. Interna bokföringsordrar (rättelser eller omföringar  från 

verksamheterna ska attesteras av chef) Rättelser eller ombokningar internt 

som upprättas och utförs på ekonomiavdelningen attesteras inte av någon 

ytterligare person. Vi anser att risken med sådana bokföringsordrar är 

mycket liten, och där det går att se vem som gjort ändringen. En ordning där 

två personer skulle vara inblandade, och underskrift även skulle betyda att 

man är insatt i vad man skriver under, skulle innebära ett merarbete som inte 

står i proportion till den eventuellt ökade säkerheten.                    

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 29 augusti 2021 

Granskningsrapport ”Granskning av utbetalningsrutiner” 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

lämnar svar på revisionsrapporten enligt förslag. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 
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Ks § 187 (forts) Dnr 2021-000066  

Revisionsrapport - Granskning av utbetalningsrutiner 

Kopia till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

Kommunstyrelsen 

kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 

in i Stratsys 

mailto:kommunikation@krokom.se


  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(50) 

Sammanträdesdatum 

15 september 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 188 Dnr 2020-000060  

Revisionsrapport - Granskning av kommunens IT-
säkerhet 

Kort sammanfattning 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en 

uppföljning av tidigare genomförd granskning inom IT-säkerhet.            

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport - Uppföljning av 

granskning inom IT-säkerhet.  

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.      

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att följa upp resultatet av 

tidigare genomförd granskning av IT-säkerhet som genomfördes 2019. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

och de rekommendationer som lyfts fram i rapporten.  

Svar 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och har ingen 

avvikande åsikt kring innehåll, slutsatser och rekommendationer. Intervjuer 

pågår för anställning av en informationssäkerhetssamordnare som ska bistå i 

arbetet med att åtgärda de brister revisionsrapporten påtalar.  

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 8 september 2021 

Revisionsrapport uppföljning [SEKRETESS] 
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Ks § 188 (forts) Dnr 2020-000060  

Revisionsrapport - Granskning av kommunens IT-
säkerhet 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner svar på revisionsrapport - Uppföljning av granskning inom IT-

säkerhet. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunigt biträde 
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Ks § 189 Dnr 2021-000162  

Ansökan om bidrag till konstgräsplan i Ås 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ås IF 700 000 kr i investeringsstöd 

till en konstgräsplan. 

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens projektmedelsbudget med 150 000 

kronor, från fritidsenhetens budget med 100 000 samt från kommunens 

resultat 2021 med 450 000 kronor.   

Förutsättningar för stödet är att: 

3. Ås IF erbjuder andra fotbollsföreningar i Krokoms kommun att 

kostnadsfritt få hyra konstgräsplanen 5 timmar/år och förening, från och 

med det år planen är spelbar, plus därefter följande 5 år/säsonger 

(januari-december). De 5 timmar som kommer att vara hyresfria riktas 

minst 2,5 timmar till ungdomslag från andra föreningar och resterande 

2,5 timmar till seniorlag. Har föreningen inga ungdomslag så erbjuds 

totalt 3 timmar hyresfritt per spelår. 

4. Krokom kommuns fotbollsföreningar får en första möjlighet varje säsong 

att boka in träningstider före andra föreningar utanför kommunen, från 

och med det år planen är spelbar, plus därefter följande 5 år/säsonger 

(januari-december). 

5. Ås IF har en lägre uthyrningsavgift gentemot andra fotbollsföreningar i 

Krokoms kommun på max 75 % av kostnaden för klubbar utanför 

kommunen, från och med det år planen är spelbar, plus därefter följande 

5 år/säsonger (januari-december).   

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Marie Svensson, V, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Sture 

Hernerud, S och Niclas Höglund, JVK, reserverar sig gällande beslutspunkt 

4.  

_____ 
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Ks § 189 (forts) Dnr 2021-000162  

Ansökan om bidrag till konstgräsplan i Ås 

Beskrivning av ärendet 

Ås IF fotbollssektion är en stor sektion med många lag och aktiva spelare. I 

nuläget har de 18 lag/träningsgrupper igång för barn och ungdomar från 7 år 

upp till 16 år. Utöver det har de dessutom 2 träningsgrupper (3 matchlag) för 

seniorer som innefattar alla aktiva spelare som är 17 år och äldre. 

Ås IF har en anläggning för fotboll, Hovängen, som ligger i direkt anslutning 

till Jämtkrafthallen och Ås elljusspår. Den består av 2 planer med storlek för 

spel 11 mot 11, 1 plan för spel 7 mot 7, 1 plan för spel 5 mot 5 samt 1 

mindre aktivitetsyta. 

Med 21 aktiva fotbollslag i föreningen krävs en hel del planer för att alla lag 

ska kunna få tider till träning och matcher. Med ytterligare en plan på 

anläggningen kan lagen få fler tider samt större ytor att träna på, då de 

slipper dela planer lika mycket som i dagsläget.  

En konstgräsplan gör också att den kan ha en större nyttjandegrad utan att 

behöva tänka på underlagets slitage som på en gräsplan. Konstgräsplanen 

kan även nyttjas tidigare under våren och längre tid på hösten. Gräsplanerna 

är inte igång förrän i mitten/slutet av maj och hållbarheten på hösten är 

sämre from mitten/slutet av september. Det gör att föreningen inte behöver 

försöka hitta träningstider för sina lag på planer i Östersunds kommun. 

Konstgräsplanen kommer även att ha belysning vilket gör att planen kan 

nyttjas under längre tid varje dag, speciellt höst och vinter. 

Konstgräsplanen kommer även att finnas tillgänglig för övriga kommunens 

fotbollsföreningar genom att antal gratisbokningar per år och en lägre 

kommuntaxa till en början. Ås IF:s ambition är att alltid kunna erbjuda en 

lägre kommuntaxa. 

Projektgruppen i Ås IF som arbetat med konstgräsprojektet har arbetat med 

detta i flera år. Nu är allt klart med bygglov för att kunna skapa en 

konstgräsplan med belysning på sin anläggning Hovängen. Finansieringen 

för konstgräsplanen är dock inte helt klar utan det saknas fortfarande en 

summa. De pengar som kommit in till projektet kommer från Allmänna 

Arvsfonden, Svenska Fotbollsförbundet, företagssponsorer, privatpersoner, 

föreningens egna medel.  
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Ks § 189 (forts) Dnr 2021-000162  

Ansökan om bidrag till konstgräsplan i Ås 

Förmodligen kommer även ett banklån att bli aktuellt för att säkra den totala 

investeringssumman. Budgeten för hela projektet är i nuläget på cirka 8 

miljoner kronor och stödet från Krokoms kommun blir då cirka 9 % av den 

totala kostnaden för projektet.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 9 september 2021 

Bilaga 1. Ansökan om bidrag till Konstgräsplan i Ås 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Kjell Sundholm, KD, föreslår att följande text läggs till sist i beslutspunkt 3: 

”De 5 timmar som kommer att vara hyresfria riktas minst 2,5 timmar till 

ungdomslag från andra föreningar och resterande 2,5 timmar till seniorlag. 

Har föreningen inga ungdomslag så erbjuds totalt 3 timmar hyresfritt per 

spelår.” 

Maria Jacobsson, S, föreslår att, i beslutspunkt 4, ändra till träning/match.   

Maria Jacobsson, S, föreslår att gränsen på 5 år tas bort i beslutspunkt 4.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.  

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att Ås IF redovisar hur man tar 

miljöhänsyn för att minska spridningen av granulat från konstgräsplanen. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag om att ta 

bort gränsen på 5 år i beslutspunkt 4.  

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag. 

Karin Jonsson, C, föreslår bifall till Kjell Sundholms, KD, förslag, avslag till 

Maria Jacobssons, S, förslag samt avslag till Marie Svenssons, V, förslag. 

Ajournering begärs klockan 15.20-15.42 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Kjell Sundholms, KD, förslag, 

avslag till Maria Jacobssons, S, förslag samt avslag till Marie Svenssons, V, 

förslag. 
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Ks § 189 (forts) Dnr 2021-000162  

Ansökan om bidrag till konstgräsplan i Ås 

Jan Runsten, Mp och Hans Åsling, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ås IF 700 000 kr i investeringsstöd 

till en konstgräsplan. 

2. Pengarna tas från Kommunstyrelsens projektmedelsbudget med 150 000 

kr, från Fritidsenhetens budget med 100 000 samt från kommunens 

resultat 2021 med 450 000 kr. 

Förutsättningar för stödet är att: 

3. Ås IF erbjuder andra fotbollsföreningar i Krokoms kommun att 

kostnadsfritt få hyra konstgräsplanen 5 timmar/år och förening, från och 

med det år planen är spelbar, plus därefter följande 5 år/säsonger 

(januari-december). 

4. Krokom kommuns fotbollsföreningar får en första möjlighet varje säsong 

att boka in träningstider före andra föreningar utanför kommunen, från 

och med det år planen är spelbar, plus därefter följande 5 år/säsonger 

(januari-december). 

5. Ås IF har en lägre uthyrningsavgift gentemot andra fotbollsföreningar i 

Krokoms kommun på max 75 % av kostnaden för klubbar utanför 

kommunen, från och med det år planen är spelbar, plus därefter följande 

5 år/säsonger (januari-december). 

 

Till det har kommit ett tilläggsförslag i beslutspunkt 3, 2 ändringsförslag i 

beslutspunkt 4 samt ett tilläggsförslag.  

Ordförande kommer att fråga på grundförslagets punkt 1, 2 och 3, var för 

sig, på tilläggsförslaget i punkt 3, på grundförslagets punkt 4 mot 

ändringsförslagen, på grundförslagets punkt 5 och sist på tilläggsförslaget.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslagets punkt 1 finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det.  

Efter fråga på grundförslagets punkt 2 finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 
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Ks § 189 (forts) Dnr 2021-000162  

Ansökan om bidrag till konstgräsplan i Ås 

Efter fråga på grundförslagets punkt 3 finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget i punkt 3 finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på grundförslagets punkt 4 mot ändringsförslagen i punkt 4 finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget. 

Omröstning begärs.  

De som bifaller grundförslagets punkt 4 röstar Ja och de som bifaller 

ändringsförslagen i punkt 4 röstar Nej.  

Omröstningsresultat Ja Nej Avstår 

Karin Jonsson, C, ordförande X                 

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande X           

Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande  X  

Hans Åsling, C X  

Bengt Nord, C X 

Jannike Hillding, M X 

Jan Runsten, MP X  

Kjell Sundholm, KD X 

Sture Hernerud, S  X  

Annika Hansson, S  X  

Marie Svensson, V  X  

Niclas Höglund, JVK          X 

Ronny Karlsson, SD   X 

Med 7 Ja, 5 Nej och 1 som avstår finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller grundförslagets punkt 4.           

Efter fråga på grundförslagets punkt 5 finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 

det. 

Omröstning begärs.  
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Ks § 189 (forts) Dnr 2021-000162  

Ansökan om bidrag till konstgräsplan i Ås 

De som avslår tilläggsförslaget röstar Ja och de som bifaller tilläggsförslaget  

röstar Nej.  

Omröstningsresultat Ja Nej Avstår 

Karin Jonsson, C, ordförande X                 

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande X           

Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande  X  

Hans Åsling, C X  

Bengt Nord, C X 

Jannike Hillding, M X 

Jan Runsten, MP X  

Kjell Sundholm, KD X 

Sture Hernerud, S  X  

Annika Hansson, S  X  

Marie Svensson, V  X  

Niclas Höglund, JVK          X 

Ronny Karlsson, SD X 

Med 8 Ja och 5 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 

tilläggsförslaget.  

_____ 

Kopia till 

Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten, för vidarebefordran till 

sökanden 
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Ks § 190 Dnr 2021-000031  

Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket 
som ni gör på fotbollen i centralorten Krokom 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget. Skidspåren i 

centralorten Krokom som sköts av Krokoms kommun är för 

motionsåkning i skogsskidspår. Skötseln utförs med skoter och 

snowmover som kontinuerligt uppdateras vid behov. För skidspårens 

ändamål och kvalité sköts de med lämplig utrustning och har acceptabel 

standard. 

2. Kommunen kommer att se över en eventuell möjlig höjning av 

standarden och kvalitén på spåren. Om investeringar för det krävs, 

kommer de att tas med i förhandlingarna kring kommunens 

investeringsbudget.   

3. Kommunstyrelsen ger fritidsenheten i uppdrag att utreda kostnader och 

möjlighet att utveckla ett elljusspår i Krokom som också tar hänsyn till 

skolans behov.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från en privatperson. Förslagsställaren 

vill att det satsas lika mycket på skidåkningen som på fotbollen i centralorten 

Krokom. Med det som framkommer i förslaget menas skötsel och drift av de 

olika anläggningarna. 

I centralorten Krokom finns 3 fullstora fotbollsplaner och två mindre 7 mot 7 

planer, samt två längdskidåkningsspår utan belysning. 

Fotbollsplanerna nyttjas av flera föreningar. Krokom Dvärsätts IF har hela 

sin verksamhet på dessa planer, både senior och barn- och ungdomslagen. 

Även föreningarna Dvärsätts BK, Offerdals IF och Alsens IF använder 

planerna genom sin seniorverksamhet. Trångsvikens IF använder dessutom 

en plan för sin friidrottsverksamhet då den ligger på friidrottsanläggningen. 

Två av dessa fotbollsplaner används också i skolverksamheten av 

Kvarnbackskolan och Nyhedens skola. 
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Ks § 190 (forts) Dnr 2021-000031  

Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket 
som ni gör på fotbollen i centralorten Krokom 

Skidspåren i centralorten Krokom som kommunen sköter är Pensionärsspåret 

och Nyhedens skidspår. Pensionärsspåret är cirka 8 km och går från 

Krokomsbostäder till Näldsjön och tillbaka. Det används av privatpersoner 

för motionsåkning. Spåret går längs en mindre stig och delar av en myr. 

Nyhedens spår är cirka 2 km och används av Nyhedens skola och dess elever 

på lektionerna för Idrott och hälsa, samt privatpersoner för motionsåkning. 

För att sköta fotbollsplanerna och skidspåren har vaktmästarna en rad olika 

maskiner som traktor, vertikalskärare, skoter och spårmaskin. Under 2021 

införskaffades en ny skoter och något år tidigare köptes en snowmover 

(spårmaskin) in. Maskinparken för att preparera skidspår är således relativt 

ny och uppdaterad. 

Skidspåren ligger utmed mindre stigar och prepareras med natursnö. På 

grund av stigarnas utformning och beroendet av natursnö är skicket på spåret 

väldigt väderberoende. När spåret väl är draget och igång så är det åkbart i 

stort sett hela vintern, dock beroende på vädret vid eventuell långvarigt 

töväder. 

De allra flesta skidspår och elljusspår i Krokoms kommun driftas och sköts 

av föreningar. I centralorten Krokom finns dock ingen förening som har det 

ansvaret och inte heller någon förening med skidåkning som någon av sin 

huvudverksamhet. 

För att skapa skidspår av högre kvalité än i dag med en standard likt en 

skidstadionanläggning, krävs investeringar i markberedning och röjning av 

träd för att bredda och jämna ut spåret, samt viss grävning och 

vattentrummor för avledning av vatten. För preparering av snön och 

dragning av skidspåren krävs en pistmaskin för öka kvalitén. 

Tillgången till skidspår med elljus finns cirka 10 minuters bilväg från 

Krokoms centrum åt alla fyra vädersteck som, Rödön, Ås, Aspås och 

Nälden.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 9 september 2021 
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Ks § 190 (forts) Dnr 2021-000031  

Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket 
som ni gör på fotbollen i centralorten Krokom 

Medborgarförslag, Satsa på skidåkningen lika mycket som ni gör på 

fotbollen i centralorten Krokom 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg att ge fritidsenheten i uppdrag att utreda 

kostnader och möjlighet att utveckla ett elljusspår i Krokom som också tar 

hänsyn till skolans behov.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag. 

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag. 

Karin Jonsson, C, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar medborgarförslaget. Skidspåren i centralorten Krokom som sköts 

av Krokoms kommun är för motionsåkning i skogsskidspår. Skötseln utförs 

med skoter och snowmover som kontinuerligt uppdateras vid behov. För 

skidspårens ändamål och kvalité sköts de med lämplig utrustning och har 

acceptabel standard. Kommunen kommer att se över en eventuell möjlig 

höjning av standarden och kvalitén på spåren. Om investeringar för det 

krävs, kommer de att tas med i förhandlingarna kring kommunens 

investeringsbudget. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag. 

Ordförande kommer först fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslaget.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 
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Ks § 190 (forts) Dnr 2021-000031  

Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket 
som ni gör på fotbollen i centralorten Krokom 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställaren 

Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 191 Dnr 2021-000207  

Bolagsordning Krokomsbostäder AB 

Kort sammanfattning 

Bolagsstämman för bolaget beslutade i juni 2021 att en revidering av 

bolagsstämman skulle göras, då förutvarande sekretesslagen har bytt namn 

till offentlighets- och sekretesslagen. Då bolagsordningens 16§ hänvisar till 

nämnda lag, behöver texten ändras. Ändringar i bolagsordningen kan endast 

göras efter godkännande av kommunfullmäktige.                          

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Första stycket §16 i bolagsordningen för Krokomsbostäder AB ändras 

till: 

”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de 

grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.”      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Bolagsstämman för bolaget beslutade i juni 2021 att en revidering av 

bolagsstämman skulle göras, då förutvarande sekretesslagen har bytt namn 

till offentlighets- och sekretesslagen. Då bolagsordningens 16§ hänvisar till 

nämnda lag, behöver texten ändras. Ändringar i bolagsordningen kan endast 

göras efter godkännande av kommunfullmäktige. 

Ändringen rör §16 i bolagsordningen, där lydelsen i första stycket ändras 

från 

  ”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 

som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 

tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.” 

till 

”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 

som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.”         
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Ks § 191 (forts) Dnr 2021-000207  

Bolagsordning Krokomsbostäder AB 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 13 september 2021 

Nu gällande bolagsordning 

Förslag till ny bolagsordning 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att första stycket §16 i bolagsordningen för 

Krokomsbostäder AB ändras till: ”Allmänheten har rätt att ta del av 

handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 

offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 

sekretesslagen.”    

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 192 Dnr 2021-000203  

Begäran om tilläggsanslag år 2021 - Socialnämnden 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden behandlade ärendet den 30 augusti 2021.               

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet på grund av att ingen 

redovisning av vad de 8,7 Mkr man äskar om består av.         

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens prognostiserade extra kostnader helår för covid (kod 197), 

exklusive den kompensation man redan får för ökade 

sjukskrivningskostnader, uppgår till 8,7 mnkr. Kommunstyrelsens förslag till 

storleken på tilläggsanslag blir därför 8,7 mnkr, vilket är ett lägre belopp än 

det som nämnden äskat. Finansieringen kan lösas genom att nyttja delar av 

de statsbidragsintäkter för merkostnader för Corona som avsåg 2020, men 

som bokförts 2021 på grund av sena beslut från staten."    

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 6 september 2021 

Protokollsutdrag socialnämnden 30 augusti 2021, § 108 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Jannike Hillding, M, föreslår att ärendet återremitteras på grund av att ingen 

redovisning av vad de 8,7 Mkr man äskar om består av.         

Karin Jonsson, C, Maria Jacobsson, S, Björn Hammarberg, M och Ronny 

Karlsson, SD, yttrar sig.  
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Ks § 192 (forts) Dnr 2021-000203  

Begäran om tilläggsanslag år 2021 - Socialnämnden 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

rekommenderar kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden ett tilläggslag 

på 8,7 mnkr kopplat till redovisade coronakostnader.  

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.  

Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller 

återremitteras.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 

ordförande att ärendet ska återremitteras. 

_____ 

Kopia till 

Socialnämnden 
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Ks § 193 Dnr 2020-000332  

Överklagan av beslut - Revidering av det tematiska 
tillägget för vindkraft i översiktsplanen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krokoms kommun motsätter sig överklagandet gällande 

laglighetsprövning enligt kommunallagen (målnummer 2665-21) då 

kommunen anser att beredningen av ärendet varit transparent, sakligt och 

opartiskt. Inget nytt har framkommit i de kompletterande uppgifterna 

som föranleder kommunen att ändra uppfattning. Kommunens svar på 

första inlagan, daterat till 2021-08-05, står därför fast.    

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Sture Hernerud, S, deltar inte i 

beslutet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Beslutet angående revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 

översiktsplanen har överklagats. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 

september 2021.  

Den 2 september 2021 fick förvaltningsrätten in kompletterande uppgifter 

från klaganden.                     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 8 september 2021 

Svar på överklagan 2021-08-05 

Föreläggande 2021-09-02, mål nr 2665-21 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 

motsätter sig överklagandet gällande laglighetsprövning enligt 

kommunallagen (målnummer 2665-21) då kommunen anser att beredningen 

av ärendet varit transparent, sakligt och opartiskt.  
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Ks § 193 (forts) Dnr 2020-000332  

Överklagan av beslut - Revidering av det tematiska 
tillägget för vindkraft i översiktsplanen  

Inget nytt har framkommit i de kompletterande uppgifterna som föranleder 

kommunen att ändra uppfattning. Kommunens svar på första inlagan, daterat 

till 2021-08-05, står därför fast. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Förvaltningsrätten i Härnösand 
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Ks § 194 Dnr 2021-000007  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Näringslivsutskottet:  protokoll 210818 

 

  Dnr KS 21/018 

2 SmåKom:  nyhetsbrev september 2021 

 

  Dnr KS 21/121 

3 Telia Sverige: Telia moderniserar nätet i er kommun, kopparnätet 

stängs 2022-09-30 för Ytterån 

 

  Dnr KS 21/204 

4 Länsstyrelsen Jämtlands län: brev 210901 – Information om 

kommunernas flyktningmottagning 2022 

_____ 
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Ks § 195 Dnr 2021-000061  

Övriga frågor  

Marie Svensson, V, informerar om Kartan över oss.  

Maria Jacobsson, S, ställer en fråga om skolskjutsar. 

_____ 

 


