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Ks § 138 Dnr 2020-000002  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.  

_____________________________________________________________  
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Ks § 139 Dnr 2020-000003  

Informationer  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att hantera ärendet gällande skrivelsen 

från Bygdegårdsföreningen i Trångsviken, och återkomma till 

kommunstyrelsen 16 september med förslag till beslut.  

2. Modellen för medborgardialogen, menyerna, skickas ut till 

kommunstyrelsen.  

_____________________________________________________________ 

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

 Tågstopp Nälden 

Arbetet fortskrider. Det finns inget att rapportera från några möten i 

dagsläget. 15 september är det inplanerat ett avstämningsmöte med 

trafikverket angående tågstoppet i Nälden.  

Maria Jacobsson, S, framför synpunkter på Valnevägen. Trots att vägen 

nyligen byggts om, har Trafikverket varit tvungna att gräva upp och 

åtgärda vägen. Ska inte en nybyggd väg hålla bättre kvalitet? Maria 

önskar skicka med detta till mötet den 15 september.  

Kommundirektör Jonas Törngren föreslår följande: Det är ordinarie 

trafiksamråd den 6 oktober. Synpunkter som inte direkt rör tågstopp 

Nälden kan med fördel tas upp då istället för den 15 september.  

 Upphandling särskild kollektivtrafik 

Aktuell information. Regionen hanterar frågan under kommande vecka.  

 Skrivelse ang kompensation för oplanerade förändringar i 

Trångsviken 

Bygdegårdsföreningen i Trångsviken har skickat in en skrivelse till 

kommunstyrseln gällande inkomstbortfall när antalet skolluncher har 

minskat. Bygdegårdsföreningen vill att Krokoms kommun kompenserar 

föreningen för den uteblivna intäkten, som uppgår till 166 000 kronor 

under 2019.  

_____ 
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Ks § 139 (forts) Dnr 2020-000003  

Informationer 

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Organisationsförändringar 

Kommundirektören redovisar två förslag på en ny nämndsorganisation.  

Kommunstyrelsen efterfrågar siffror över hur antalet anställda fördelas i 

de olika organisationsförslagen. Jonas lovar att återkomma med detta till 

kommunstyrelsens sammanträde 16 september.  

_____ 

Elisabeth Wickzell, kommunikationsstrateg 

 Modell för medborgardialog 

Under sommaren har kommunikation rest runt i kommunen och 

intervjuat besökare, för att höra mer om vad man associerar Krokom 

med. Elisabeth redovisar resultatet och det finns bitar att arbeta vidare 

med. Tanken är att ha en dialog med medborgarna kring Krokoms 

platsvarumärke. Dialogen kan se olika ut; via besöksintervjuer, i 

fokusgrupper och bygdegrupper, digitala dialoger etc. Det finns också en 

”Meny – Medborgardialog” som Elisabeth får positiv respons på från 

kommunstyrelsen. Här kommer de förtroendevalda att kunna delta i olika 

referensgrupper.  

_____ 

Åke Wilhelmsson, utvecklingschef 

 Projekt digital information 

Information om hur projektet fortskrider. Nästa möte är 9 september.  

_____  

Underlag för beslut  

Skrivelse Bygdegårdsföreningen i Trångsviken 2020-01-17 
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Ks § 139 (forts) Dnr 2020-000003  

Informationer 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ordförande Karin Jonsson, C: Kommundirektören får i uppdrag att hantera 

ärendet gällande skrivelsen från Bygdegårdsföreningen i Trångsviken, och 

återkomma till kommunstyrelsen 16 september med förslag till beslut. 

Styrelsen diskuterar gemensamt kring punkten om medborgardialog, och 

önskar att ”menyerna” som kommunikation tagit fram skickas ut till 

styrelsens ledamöter och ersättare.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, att kommundirektören får i uppdrag att hantera ärendet 

kring bygdegårdsföreningen i Trångsviken och att förslag till beslut ska 

presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 16 september.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Det finns ett förslag om att upplägget kring ”menyerna” för medborgardialog 

som presenterades på dagens sammanträde, skickas ut till styrelsens 

ledamöter och ersättare.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommundirektören 
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Ks § 140 Dnr 2020-000083  

Ekonomisk uppföljning 2020 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef, föredrar ärendet. 

Inför delårsbokslutet 2020 visar den preliminära resultatprognosen bättre 

skatteintäkter trots sämre BNP-utveckling. Läget för 2020 är fortfarande 

svårbedömt. Preliminär resultatprognos för 2020 är +19,9 mkr. Det kommer 

en tydligare analys över verksamheternas delårsbokslut vid 

kommunstyrelsens sammanträde 16 september. Ekonomiavdelningen går 

igenom den liggande investeringsplanen. När det gäller 

budgetförutsättningarna för 2021 är ambitionen att hålla 2020 års ramar för 

verksamheterna.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. I den ekonomiska redovisningen ska det framgå vilka totala kostnader 

nämnderna har haft för Covid-19 fram till redovisningstillfället.  

2. De kostnader som uppstår i nämnder och styrelsen får Krokoms kommun 

i många avseenden tillbaka ersättning för från staten. Dessa intäkter skall 

fördelas tillbaka där kostnaderna uppstod.   

_____________________________________________________________ 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Andreas Karlsson, C: I den ekonomiska redovisningen ska det framgå vilka 

totala kostnader nämnderna har haft för Covid-19 fram till 

redovisningstillfället. De kostnader som uppstår i nämnder och styrelsen får 

Krokoms kommun i många avseenden tillbaka ersättning för från staten. 

Dessa intäkter skall fördelas tillbaka där kostnaden uppstod. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, som föreslår att det ska framgå i den 

ekonomiska redovisningen vilka totala kostnader nämnderna har haft för 

Covid-19 fram till redovisningstillfället och att de ersättningar som Krokoms 

kommun får för dessa kostnader från staten, skall fördelas tillbaka till de 

verksamheter där kostnaderna uppstod.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.   

_____ 
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Ks § 140 (forts) Dnr 2020-000083  

Ekonomisk uppföljning 2020 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 16 september 
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Ks § 141 Dnr 2020-000172  

Revisionsrapport - Granskning av bokslut och 
årsredovisning 2019 

Kort sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat bokslut och 

årsredovisning per 2019-12-31. Revisionen önskar kommunstyrelsens svar 

på de rekommendationer som lyfts fram i rapporten senast den 10 september 

2020.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen håller i allt väsentligt med om revisorernas 

rekommendationer, och kommunstyrelsen kommer att genomföra 

efterfrågade åtgärder/förändringar i nästkommande 

bokslut/årsredovisning.  

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Revisorerna har återigen synpunkter på årsredovisningen att målen inte går 

att följa upp, att de är otydliga och behöver konkretiseras m.m. Det här är 

återkommande synpunkter och vi tycker att de synpunkter och 

rekommendationer som revisorerna har lämnat måste följas upp och åtgärdas 

med det snaraste. 

Niklas Rhodin, Maria Jacobsson, Sture Hernerud, samtliga S, samt  

Marie Svensson, V och Niclas Höglund, JVK.  

Underlag för beslut  

Ekonomiavdelningens tjänsteutlåtande 2020-08-24 

Revisionsrapport 2020-04-27 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ordförande Karin Jonsson, C; I förslaget till besluts stryks orden ”i mån av 

tillgängliga resurser”. Beslutet får därmed följande lydelse: 

”Kommunstyrelsen håller i allt väsentligt med om revisorernas 

rekommendationer, och kommunstyrelsen kommer att genomföra 

efterfrågade åtgärder/förändringar i nästkommande bokslut/årsredovisning.” 
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Ks § 141 (forts) Dnr 2020-000172  

Revisionsrapport - Granskning av bokslut och 
årsredovisning 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

svarar revisionen att styrelsen håller med i allt väsentligt om revisorernas 

rekommendationer, och att styrelsen i mån av tillgängliga resurser ska 

genomföra efterfrågade åtgärder.  

Till det har det kommit ett ändringsyrkande, där orden ”i mån av tillgängliga 

resurser” stryks i svaret.  

Ordförande ställer grundförslaget mot ändringsförslaget och finner att 

kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget.  

_____ 

Kopia till 

Kommunrevisionen 
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Ks § 142 Dnr 2020-000173  

Revisionsrapport - Granskning av kommunens rutiner 
vid orosanmälningar 

Kort sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutiner vid 

orosanmälningar när ett barn far illa. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om kommunens rutiner vid orosanmälningar är ändamålsenliga. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

och rekommendationer som lyfts fram i rapportens sammanfattning.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av 

kommunens rutiner vid orosanmälningar.  

_____________________________________________________________ 

Svar på revisionsrapport 

Revisionen har lämnat följande rekommendation till Kommunstyrelsen: 

Säkerställ att personal på kommunens fritidsgårdar vid introduktion får 

information om anmälningsskyldigheten och ta del av rutinen När barn far 

illa – Rutiner för anmälan. 

Svar: 

Kommunstyrelsen har ingen fritidsgårdsverksamhet dagtid men har tagit 

över ansvaret för fritidsgårdsverksamhet kvällstid. Kommunstyrelsen har 

också ansvar för allmänbad kvällstid men för tillfället är allmänbaden 

stängda. I övrigt har styrelsen inte någon direkt verksamhet för barn och 

unga. Fritidsgårdsverksamheten kvällstid har inte riktigt kommit igång på 

grund av Corona. Rekrytering av fritidsledare pågår och planen är att dessa 

ska vid introduktionen få information om anmälningsskyldigheten och ta del 

av rutinen När barn far illa - Rutiner för anmälan. Kommunstyrelsen har 

samma ambitioner då nya badvakter rekryteras. Styrelsen har som avsikt att 

inleda ett närmare samarbete mellan avdelningen näringsliv, kultur och fritid 

och Individ och familjeomsorgen för att utveckla arbetssätt och rutiner kring 

dessa frågor.  
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Ks § 142 (forts) Dnr 2020-000173  

Revisionsrapport - Granskning av kommunens rutiner 
vid orosanmälningar 

Kommunstyrelsen planerar också för att gå ut med information till 

föreningar på olika sätt. Dels genom träffar och dels genom information via 

mail.  

Underlag för beslut  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-17 

Revisionsrapport 2020-04-29 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner och lämnar yttrande enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunrevisionen 

 



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 143 Dnr 2019-000120  

Regional handlingsplan för klimatanpassning - Beslut 
för klimatanpassningsarbetet i Jämtlands län 

Kort sammanfattning 

En kommungemensam arbetsgrupp har under ledning av länsstyrelsen och 

tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, arbetat fram en handlingsplan 

för klimatanpassning. Kommunerna ska nu formellt anta handlingsplanen.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krokoms kommun deltar i arbetet med den länsgemensamma 

handlingsplanen för klimatanpassning.  

2. Föreslagna mål och åtgärder i handlingsplanen gällande den 

kommungemensamma gruppen godkänns.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande beslutade i samråd med presidiet den 

10 juni 2019, att Krokoms kommun ska delta i den länsgemensamma 

handlingsplanen för klimatanpassning. Syftet med handlingsplanen är att 

skapa en gemensam plattform och ge stöd till det arbete som sker inom 

kommunerna. 

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-11 

Rapport –Handlingsplan för klimatanpassning i Jämtlands län 2020-05-29 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Andreas Karlsson, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att Krokoms 

kommun deltar i arbete med den länsgemensamma handlingsplanen för 

klimatanpassning och att föreslagna mål och åtgärder gällande den 

kommungemensamma gruppen godkänns.  
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Ks § 143 (forts) Dnr 2019-000120  

Regional handlingsplan för klimatanpassning - Beslut 
för klimatanpassningsarbetet i Jämtlands län 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Länsstyrelsen i Jämtlands län; lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se 

Miljöstrateg Nils-Erik Werner 

 

mailto:lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se


  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 144 Dnr 2019-000220  

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun, 
2019-2035 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på riktlinjer för 

bostadsförsörjning i Krokoms kommun. Kommunfullmäktige 

återremitterande ärendet till samhällsbyggnadsnämnden i februari 2020, med 

ett utökat remissuppdrag. Samhällsbyggnadsnämnden har nu fattat nytt 

beslut i ärendet.  

Kommunstyrelsens beslut 

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

förslag till beslut.  

2. Kommundirektören och kommunsekreteraren får i uppdrag att göra 

redaktionella ändringar i förslaget till riktlinjer innan ärendet går vidare 

till kommunfullmäktige.  

3. Kommunstyrelsen sänder förslaget på riktlinjer till kommunfullmäktige 

för fastställande.  

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att riktlinjerna ska 

revideras vartannat år.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 27 februari 2020, § 11. 

Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att utöka remissen och även 

skicka den till kommunala pensionärsrådet och kommunala 

tillgänglighetsrådet. Återremissen innebar även att Krokomsbostäder ska 

involveras i arbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 juni 2020, § 72. 

Nämnden har skickat ut remissen till kommunala pensionärsrådet och 

kommunala tillgänglighetsrådet; 
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Ks § 144 (forts) Dnr 2019-000220  

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun, 
2019-2035 

Pensionärsrådet ifrågasätter Ås som plats för äldreboende. Det beslutet är 

redan fattat i och med fastställandet av översiktsplanen för Krokoms 

kommun och den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden.  

Tillgänglighetsrådets kommentar rör ägardirektivet för Krokomsbostäder. 

Ägardirektiv är inte en fråga för riktlinjerna för bostadsförsörjning.  

Krokomsbostäder har varit och kommer att vara involverade i processen.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed inga förändringar i riktlinjerna 

utan sänder förslaget till kommunfullmäktige för fastställande.  

Underlag för beslut  

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-11 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-18 § 72 

Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-02-10 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, och Andreas Karlsson, C; Förslag till beslut bifalls. 

Följande tillägg görs: Kommundirektören och kommunsekreteraren får i 

uppdrag att göra redaktionella ändringar i förslaget till riktlinjer innan 

ärendet går vidare till kommunfullmäktige. Riktlinjerna ska revideras 

vartannat år.  

Marie Svensson, V, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att 

kommunstyrelsen inte har något eget förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen sänder riktlinjerna till kommunfullmäktige för antagande.  

Till det har det kommit ett tilläggsyrkande i två punkter, som föreslår att 

kommundirektören och kommunsekreteraren får i uppdrag att göra vissa 

redaktionella ändringar samt att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att riktlinjerna ska revideras vartannat år.  
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Ks § 144 (forts) Dnr 2019-000220  

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun, 
2019-2035 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

Efter fråga på tilläggsyrkandet om redaktionella ändringar, finner ordförande 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Efter fråga på tilläggsyrkandet om förslag om revidering vartannat år, finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommundirektören 

Kommunsekreteraren 

Kommunfullmäktige 1 oktober 

 



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 145 Dnr 2019-000350  

Motion - En modernare barnomsorg 

Kort sammanfattning 

Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom, har lämnat in en motion om en mer 

modern barnomsorg.  

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 12 maj 2020, § 46, och 

föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Niclas Höglund, JVK, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

yrkande.  

Beskrivning av ärendet 

Idag tillhandahåller Krokoms kommun barnomsorg inom förskola och 

fritidshem utifrån lagstadgade krav i skollagen. Olika grad av service har 

utretts under de senaste åren och barn- och utbildningsnämnden har fattat 

beslut i dessa ärenden. Kommunledningsförvaltningen hänvisar till barn- och 

utbildningsförvaltningens sammanställning över dessa ärenden.  

Underlag för beslut  

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-11 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-12 § 46 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-22 

Motion 2019-11-15 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Niclas Höglund, JVK: Motionen bifalls.  

Björn Hammarberg, M, Niklas Rhodin, S, och Ronny Karlsson, Sd: 

Motionen avslås.  

Kjell Sundholm, Kd, Maria Jacobsson, S, och Marie Svensson, V, yttrar sig.  
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Ks § 145 (forts) Dnr 2019-000350  

Motion - En modernare barnomsorg 

Beslutsgång 

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

har någon annan uppfattning och därmed inte lägger ett eget förslag till 

beslut.  

Till det har det kommit ett yrkande om att bifalla motionen.  

Till det har det kommit ett yrkande om att avslå motionen.  

Grundförslaget är huvudförslaget. För att utse motförslag till 

grund/huvudförslaget, kommer ordförande att ställa yrkandet om bifall till 

motionen mot yrkandet om att avslå motionen.  

Beslutsgången godkänns.  

På fråga om yrkandet om bifall till motionen eller om yrkandet om avslag till 

motionen ska vara motförslag, finner ordförande att yrkandet om avslag till 

motionen blir motförslaget.  

Ordförande ställer därefter huvudförslaget mot motförslaget, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller motförslaget om att avslå motionen. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 146 Dnr 2019-000204  

Motion -  Minnesgåva till alla anställda 

Kort sammanfattning 

Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de 

föreslår att personer inom LSS som arbetat inom Daglig verksamhet i 

Krokoms kommun ska erbjudas en minnesgåva efter 25 års arbete, på samma 

villkor som kommunens övriga anställda.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

2. Minnesgåva ska utdelas till personer inom daglig verksamhet efter 25 års 

arbete.  

3. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram rutin för hanteringen av 

minnesgåva till personer inom daglig verksamhet. 

4. Kostnaden för minnesgåva för personer i daglig verksamhet belastar 

kommunstyrelsens konto för minnesgåva   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet yrkar i en motion att personer inom LSS som arbetat inom 

daglig verksamhet i Krokoms kommun ska erbjudas en minnesgåva efter 25 

års arbete på samma villkor som kommunens övriga anställda. 

Motionären menar att ett sätt att visa uppskattning och främja delaktigheten i 

samhället för de som deltar i daglig verksamhet vore att inkludera även dem 

bland de som kan få en minnesgåva efter 25 års arbete i kommunen.  

Kommunstyrelsen delar motionärens bild att utdela minnesgåva även till 

personer som beviljats insatsen daglig verksamhet, är ett sätt att visa 

uppskattning och främja delaktigheten i samhället för dessa.  

Minnesgåva till anställda delas ut efter 25 års anställning och gåvan 

motsvarar ett värde av 15 % av prisbasbeloppet. Gåva kan väljas från de 

leverantörer Krokoms kommun tecknat avtal med.    
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Ks § 146 (forts) Dnr 2019-000204  

Motion - Minnesgåva till alla anställda 

Underlag för beslut 

Hr-avdelningens tjänsteutlåtande 2020-02-28 

Motion 2019-06-07 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, yrkar bifall till liggande förslag om att bifalla motionen.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i fyra punkter, grundförslaget, som föreslår att motionen 

bifalls; att socialnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för detta samt att 

kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för minnesgåvor. Till detta har 

Marie Svensson, V, yrkat bifall.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 147 Dnr 2020-000144  

Motion - Höj elevavgiften för kulturskolan 

Kort sammanfattning 

Sverigedemokraterna Krokom har lämnat in en motion där de föreslår att 

elevavgiften i kulturskolan höjs till 1 500 kronor per termin, och att den 

höjda avgiften börjar gälla från och med höstterminen 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen skickar motionen till barn- och utbildningsnämnden 

för beredning. Motionen ska beslutas i kommunfullmäktige senast 

februari 2021.  

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-18 

Kommunfullmäktige 2020-05-13 § 32 

Motion 2020-03-31 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen skickas till 

barn- och utbildningsnämnden för beredning och att motionen ska beslutas 

av i kommunfullmäktige senast februari 2021.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ks § 148 Dnr 2020-000190  

Remiss - SIS Remiss 19990, Styrning och ledning för 
hållbar utveckling i kommuner och regioner - 
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för 
hållbar utveckling 

Kort sammanfattning 

Fler och fler Regioner och kommuner arbetar med Agenda 2030:s 

hållbarhetsmål och Svenska Institutet för standarder har därför arbetat fram 

ett förslag på en standard som vägledning för genomförandet. Förslaget är 

utskickat på remiss och ska besvaras senast 2020-08-26.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen besvarar remissen med ”Tillstyrker utan kommentar”. 

2. Beslutet justeras omedelbart.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Den svenska kommittén SIS/TK 588/AG 03, Hållbara städer och samhällen, 

har utarbetat det förslag till svensk nationell standard som presenteras i 

denna remiss. Avsikten är att förslaget ska fastställas och ges ut som svensk 

standard.  

Denna standard syftar till att ge vägledning till förtroendevalda och 

tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie 

styrning och ledning, integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja 

samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala 

hållbarhetsmålen. SS 854000 har ett processorienterat tillvägagångssätt som 

utgår från modellen Planera-Genomföra-Följa-upp-Förbättra (PDCA på 

engelska) för att underlätta en ständig förbättring av kommuners och 

regioners förmåga att ta sig an samhällets utmaningar. Det innebär bland 

annat att standarden kan införas stegvis utifrån kommunens eller regionens 

mognadsgrad, d.v.s. den kan tex. ge stöd i att förebygga och hantera risker 

och möjligheter utifrån det hållbarsarbete som redan är på plats.  
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Ks § 148 (forts) Dnr 2020-000190  

Remiss - SIS Remiss 19990, Styrning och ledning för 
hållbar utveckling i kommuner och regioner - 
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för 
hållbar utveckling 

Krokoms kommuns ställningstagande 

Krokoms kommun har de senaste åren mer och mer förhållit sig till målen i 

Agenda 2030 och välkomnar ett stöd och hjälpmedel som underlättar 

målformulering, arbetssätt och uppföljning i dessa frågor. Förslaget verkar 

väl genomarbetat och Krokoms kommun har därför inga synpunkter eller 

förslag på förändring. 

Svarsblanketten är uppstyrd till ett antal svarsalternativ och det som bäst 

uppfyller kommunens åsikt är ”Tillstyrker utan kommentar”.  

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-18 

Remiss 2020-06-02 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att 

kommunstyrelsen besvarar remissen med ”Tillstyrker utan kommentar” samt 

att beslutet justeras omedelbart.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen antar 

detta. 

_____ 

Kopia till 

Svenska Institutet för standarder 
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Ks § 149 Dnr 2020-000136  

Kommunstyrelsens reglemente - Sammanträde på 
distans 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsens reglemente medger idag att ledamöter får, om särskilda 

skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta på 

sammanträden på distans. Presidiet föreslår att reglementet ändras så att 

sammanträden på distans tillåts även efter det att krisledningsnämnden 

avaktiverats.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande ändring görs: 

Punkt 1.1 1.2 Sammanträden på distans § 16 i kommunstyrelsens 

reglemente får följande lydelse: 

Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger 

under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

kommunsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare 

ska gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsens/ 

krisledningsnämndens sammanträden.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Ronny Karlsson, Sd, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Beskrivning av ärendet 

I samband med covid 19-pandemin under 2020 aktiverades 

krisledningsnämnden i Krokoms kommun. En förändring i 

kommunstyrelsens reglemente under våren 2020 möjliggjorde för ledamöter 

och ersättare att delta i kommunstyrelsen och krisledningsnämndens  
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Ks § 149 (forts) Dnr 2020-000136  

Kommunstyrelsens reglemente - Sammanträde på 
distans 

sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när 

krisledningsnämnden är aktiverad. Kommunstyrelsens presidium föreslår nu 

att det ska vara möjligt att delta på distans även efter det att 

krisledningsnämnden avaktiverats.  

Kopplat till detta har kansliet tagit fram förslag på riktlinjer och instruktioner 

för deltagande i sammanträden på distans, se dnr KS 2020-000160. Ärendet 

hanteras parallellt tillsammans med detta ärende om revidering av 

reglementet.  

Underlag för beslut 

Presidiets förslag till beslut 2020-08-12 

Förslag reglemente reviderat 2020-08-12 

Kommunfullmäktige 2020-04-22 § 24 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ronny Karlsson, Sd: Förslag till beslut avslås.  

Andreas Karlsson, C, och Maria Jacobsson, S: Förslag till beslut bifalls.  

Björn Hammarberg, M, Marie Svensson, V och Niclas Höglund, JVK, yttrar 

sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsens 

reglemente revideras så att texten om att krisledningsnämnden måste vara 

aktiverad för att styrelsen ska få genomföra sammanträden på distans, stryks. 

Kommunstyrelsen får med andra ord sammanträda med ledamöter på distans 

om särskilda skäl föreligger. Till detta har Karlsson och Jacobsson yrkat 

bifall.  

Till det har det kommit ett yrkande om att grundförslaget avslås; 

krisledningsnämnden måste vara aktiverad för att kommunstyrelsen ska få 

genomföra sammanträden på distans.  
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Ks § 149 (forts) Dnr 2020-000136  

Kommunstyrelsens reglemente - Sammanträde på 
distans 

På fråga om kommunstyrelsen bifaller eller avslår grundförslaget, finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 150 Dnr 2020-000160  

Riktlinjer och instruktion för deltagande i 
sammanträden på distans i 
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden 

Kort sammanfattning 

Efter beslut i kommunfullmäktige avseende sammanträden på distans har 

förslag till riktlinjer och instruktion för deltagande på distans tagits fram.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar Riktlinjer och instruktion för deltagande i 

sammanträden på distans i kommunstyrelsen/krisledningsnämnden.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen/krisledningsnämnden 

får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.  

Förslag till Riktlinjer och instruktion för deltagande i sammanträdena har 

tagits fram. 

Kommunstyrelsen tog del av förslaget på sammanträdet i maj och 

återremitterade ärendet för att komplettera dokumentet.  

Förslag på punkter har lämnats in och lagts in i dokumentet. Sista stycket i 

avsnitt 1.4 har lagts till och avsnitt 2.2 är nytt.  

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-17 

Förslag på riktlinjer 2020-05-28, rev 2020-08-12 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, yttrar sig.  
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Ks § 150 (forts) Dnr 2020-000160  

Riktlinjer och instruktion för deltagande i 
sammanträden på distans i 
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden 

Beslutsgång 

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

riktlinjer och instruktioner för deltagande i sammanträden på distans.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen antar 

detta. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Övriga nämnders sekreterare, för kännedom 
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Ks § 151 Dnr 2019-000314  

Uppdatering och revidering av reglemente för 
Gemensam nämnd för upphandling, GNU 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommunfullmäktige fattade i december 2019, § 100, beslut om att 

anta reviderat reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 

Revideringen då gällde möjligheten för distansmöten, under förutsättning att 

säkerhet och sekretess kan säkerställas.  

Åre kommun har därefter meddelat att kommunen avsäger sig medlemskap i 

den gemensamma nämnden. Reglementet måste därmed justeras ytterligare. 

Östersunds kommun, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, har på 

grund av ett formaliafel också bett medlemskommunerna att ta om beslutet 

gällande distansmöten.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att 

1. Punkterna 2-3, samt följdändringar i numrering av §§, revideras i 

reglementet för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.  

2. Distanssammanträde tillåts under förutsättning att krav i kommunallagen 

uppfylls.  

3. Åre kommun stryks ur reglementet.  

4. Antalet ledamöter och ersättare är åtta. 

5. Krokoms kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för 

gemensam nämnd för upphandling.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

GNU – gemensam nämnd för upphandlingssamverkan önskar ändra det 

gemensamma reglementet. Kommunfullmäktige behöver godkänna 

ändringarna och fatta beslut om detta.  
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Ks § 151 Dnr 2019-000314  

Uppdatering och revidering av reglemente för 
Gemensam nämnd för upphandling, GNU 

Ändringarna är som följer: 

 Åre kommun är struken, i och med att de avsagt sig medlemskapet i den 

gemensamma nämnden , och laghänvisningen är uppdaterad i 

inledningen. 

 Antal ledamöter är ändrat i 2 §, från 9 ledamöter och 9 ersättare till 8 

ledamöter och 8 ersättare.  

 En ny 3 § om deltagande på distans.  

 Följdändringar i numrering av §§. 

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-11 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, förslag reglemente 2020-05-

18 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 2020-05-18 § 9 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i fem punkter, grundförslaget, som föreslår att 

kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det reviderade 

reglementet.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 152 Dnr 2020-000192  

Reviderat reglemente för Gemensam nämnd avseende 
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution 
av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel 

Kort sammanfattning 

Gemsamma nämnden för upphandling avseende samordnad upphandling, 

lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel, 

önskar revidera sitt reglemente för att möjliggöra sammanträden på distans. 

Vissa redaktionella ändringar föreslås också.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderat 

reglemente för Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, 

lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel, 

enligt förslag daterat 2020-06-08.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I dagsläget finns ingen möjlighet att delta i nämndens möten och ta beslut på 

distans, eftersom detta inte är inskrivet i reglementet. Gemensamma 

nämnden föreslår därför att alla medlemskommuner fattar beslut om att 

införa en ny punkt, 1.1 Deltagande i sammanträde på distans, i reglementet. 

Vissa redaktionella ändringar föreslås också.  

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-11 

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och 

distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel, förslag  

reglemente 2020-06-08 

Gemensam nämnd för upphandling, 2020-06-08 § 18 
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Ks § 152 (forts) Dnr 2020-000192  

Reviderat reglemente för Gemensam nämnd avseende 
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution 
av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

föreslår att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 153 Dnr 2020-000199  

Sammanträdesdagar 2021  

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anta sammanträdesdagar för 

2021. Hänsyn har tagits till Krokoms kommuns budgetprocess och 

regionfullmäktiges sammanträdeskalender.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för att stämma 

av sammanträdesdagarna med regionstyrelsens sammanträdeskalender.  

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-14 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Andreas Karlsson, C: Ärendet återremitteras till 

kommunledningsförvaltningen för att stämma av sammanträdesdagarna med 

regionstyrelsens sammanträdeskalender.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två pnkter, grundförslaget, som föreslår 

kommunstyrelsen att anta förslag till sammanträdesdagar för 2021, samt att 

styrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fullmäktiges 

sammanträdesdagar.  

Till det har det kommit ett återremissyrkande.  

På frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, finner ordförande 

att ärendet ska återremitteras till kommunledningsförvaltningen.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 16 september 
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Ks § 154 Dnr 2020-000050  

Peak Region 

Kort sammanfattning 

Peak Region AB har tagit fram nya ägardirektiv som ska antas och 

undertecknas. 

Ärendet togs upp på kommunstyrelsens presidieberedning 12 augusti, som 

beslutade att hänskjuta ärendet till näringslivsutskottets sammanträde samma 

dag.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Näringslivschefen får i uppdrag att se över så att tidigare presenterat 

visionsdokument stämmer överens med de nya ägardirektiven.  

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Peak Region 

ABs nya ägardirektiv, som gäller från 30 juli 2020 och tillsvidare.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Det nya ägardirektivet för Peak Region har förankrats via styrelse- och 

ägarmöte. På kommunstyrelsens presidiemöte fanns inte ägardirektiven att 

till hands, varpå kommunstyrelsens presidium hänsköt ärendet till 

näringslivsutskottet samma dag. Utskottet beslutade att skicka ärendet vidare 

till kommunfullmäktige för antagande.  

Underlag för beslut 

Näringslivsutskottets förslag 2020-08-17 

Förslag nya ägardirektiv Peak Region AB 

Visionsdokument Peak Region 2020-05-15 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att 

näringslivschefen får i uppdrag att se över så att visionsdokumentet stämmer 

överens med de nya ägardirektiven, samt att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta de nya ägardirektiven.  
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Ks § 154 Dnr 2020-000050  

Peak Region 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Näringslivschefen 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 155 Dnr 2020-000094  

Näringslivsfrågor 

Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från 

näringslivsutskottet.  

Björn Hammarberg, M, ordförande i näringslivsutskottet, informerar om 

följande: 

 Process kring köp och försäljning av tomter och fastigheter 

Näringslivschefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till beslut, vilket 

kommer till kommunstyrelsen för beslut.  

 Läget i kommunens näringsliv, kopplat till Corona 

Näringslivsutskottet följer utvecklingen noga. I dagsläget finns inget 

direkt alarmerande, och utskottet välkomnar inspel i frågan.  

 Utvecklingsarbete bygg och miljö 

Chefen på bygg- och miljöavdelningen besökte utskottets senaste möte 

och berättade om det utvecklingsarbete avdelningen är inne i.  

 IpOnly 

IpOnly är inbjudna till utskottet för dialog.  

 Möjlighet att söka projektpengar inom turismsektorn 

Utskottet har diskuterat regionens projektansökan, och huruvida Krokom 

ska finnas med i den eller göra en egen ansökan.   

_____ 
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Ks § 156 Dnr 2020-000009  

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 20/176 

1 Ordförandebeslut i samråd med presidiet – Remiss -        Ks ordförande 

 Förslag till beslut för bildande av naturreservatet 

 Strömhöjden 

 

  Dnr KS 20/196 

2 Tillförordnad kommundirektör, firmatecknare och    Kommundir 

 beslutsattestant 200630—0809 

 

  Dnr KS 20/197 

3 Ordförandebeslut i samråd med presidiet - Medelstilldel-  Ks ordf 

 ning 2021 – Samordningsförbundet i Jämtlands län 

_____ 
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Ks § 157 Dnr 2020-000010  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Folkhälsorådet:  sammanträdesprotokoll 200429 

 

  Dnr 23 

2 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: 200529, Meddelande från 

styrelsen 9/2020 – SKR:s sammanträdesplan för 2021 

 

3 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: 200529, Meddelande från 

styrelsen 10/2020 – Förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner och 

Regioner 

 

  Dnr 24 

4 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll 200529 – Gemensam nämnd för 

samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

 

5 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll 200601 – Regionens 

samverkansråd 

 

6 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll 200601 – Primärkommunala 

samverkansrådet 

 

7 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll 200608 – Gemensamma 

nämnden för upphandling 

 

  Dnr 28 

8 Gemensam överförmyndarnämnd, GÖN:  protokollsutdrag 200528, § 13 

– Budgetuppföljning/delårsbokslut/prognos 2020 

 

9 Gemensam överförmyndarnämnd, GÖN:  protokollsutdrag 200528, § 14 

– Delårsrapport internkontroll 2020 

 

10 Gemensam överförmyndarnämnd: 200622, årsredovisning 2019 
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Ks § 157 (forts) Dnr 2020-000010  

Meddelanden 

11 Gemensam överförmyndarnämnd: 200622, nämndens verksamhetsplan 

2020 

 

12 Gemensam överförmyndarnämnd: 200622, delårsrapport tertial 1, 2020 

 

  Dnr KS 19/156 

13 Jämtlands Gymnasieförbund:  minnesanteckningar från ägarsamråd 

200529 

 

  Dnr KS 20/019 

14 SmåKom:  nyhetsbrev juni 2020 

 

  Dnr KS 20/096 

15 Östersunds kommun: protokollsutdrag 200617 § 91 – Årsredovisning 

2019, Jämtlands Gymnasieförbund 

 

16 Bräcke kommun:  protokollsutdrag 200617, § 53 – Årsredovisning 

2019, Jämtlands Gymnasieförbund 

 

  Dnr KS 20/100 

17 Naboer AB:  protokoll och handlingar från bolagsstämma 200624 

 

  Dnr KS 20/103 

18 Länsstyrelsen Jämtlands län: 200622, beslut om bildande av 

naturreservatet Ansättån 

 

  Dnr KS 20/104 

19 Bergs kommun:  protokollsutdrag 200615, § 51 – Årsredovisning 2019, 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 

 

20 Bräcke kommun:  protokollsutdrag 200617, § 54 – Årsredovisning 

2019, Jämtlands Räddningstjänstförbund 

 

21 Östersunds kommun: protokollsutdrag 200617, § 92, Årsredovisning  

2019, Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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Ks § 157 (forts) Dnr 2020-000010  

Meddelanden 

 

  Dnr KS 20/106 

22 Civilförsvarsförbundet:  informationsbrev 200609, Frivilliga 

resursgruppen, FRG, under coronapandemin 

 

  Dnr KS 20/143 

23 Länsstyrelsen Jämtlands län:  Beslut 200601 – Bildande av 

naturreservatet Duvviegaejsie 

 

  Dnr KS 20/188 

24 Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 200525 § 15, 

Delårsrapport april 2020 

 

  Dnr KS 20/191 

25 Inlandskommunernas ekonomisk förening, IEF:  protokoll 200507 från 

föreningsstämma 

_____ 
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Ks § 158 Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

 Dnr KS 19/098 

1. Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 

Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i 

kommunfullmäktige senast i maj 2020. Till KF 1/10.  

  Dnr KS 19/116 

2. Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter till år 

2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar i 

kommunfullmäktige senast i maj 2020. Till KF 1/10. 

  Dnr KS 19/161 

3. Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast i maj 2020. Till KF 1/10.  

  Dnr KS 19/162 

4. Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen 

 remitteras till kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast i 

maj 2020. Till KF 1/10. 

Dnr KS 2019/204 

5. Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni 2020. Till 

KF 1/10? 

  Dnr KS 19/262 

6. Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.  
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Ks § 158 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 2019/208 

7. Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen remitteras till 

Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

  Dnr KS 2019/342 

8. Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av 

asylsökande till Krokoms kommun. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november 

2020. 

  Dnr KS 2019/345 

9. Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till 

Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

Dnr KS 2019/347 

10. Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

Dnr KS 19/350 

11. Motion – En modernare barnomsorg. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast december 

2020. Till KF 1/10? 

  Dnr KS 19/357 

12. Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras till 

HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast december 

2020.  
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Ks § 158 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 19/368 

13. Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till barn- 

och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

december 2020. 

  Dnr KS 2020/058 

14. Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

för besvarande i kommunfullmäktige senast februari 2021.  

  Dnr KS 2020/144 

15. Motion – Höj elevavgiften för kulturskolan. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2020/184 

16. Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken. 

Motionen till KS pres. 2/9 för beslut om remittering.  

Dnr KS 2020/193 

17. Motion - Bjud in representanter för fackliga organisationer till 

kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa yttranderätt. 

Motionen till KS pres 2/9 för beslut om remittering 

  Dnr KS 2019/288 

18. Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på 

wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, 

bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där barn 

vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som 

själv svarar på förslaget senast i mars 2020. 

  Dnr KS 2019/296 

19. Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. Medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar förslaget senast i mars 

2020.  
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Ks § 158 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter 

  Dnr KS 2019/315 

20. Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen 

Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 

bygg- och miljönämnden som själv svarar på förslaget senast i maj 2020. 

  Dnr KS 2019/331 

21. Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.   

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2020. 

Dnr KS 2020/052 

22. Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom. 

Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar 

på förslaget senast i augusti 2020.  

  Dnr KS 2020/062 

23. Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsen som själva svarar på förslaget senast i oktober 2020. 

  Dnr KS 2020/073 

24. Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i augusti 2020.  

  Dnr KS 2020/088 

25. Medborgarförslag – Kolonilotter i Nälden. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i november 

2020.  

  Dnr KS 2020/125 

26. Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning i Änge, Offerdal. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2020.  
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Ks § 158 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter 

  Dnr KS 2020/133 

27. Medborgarförslag – Nödvändigt att få ner hastigheten runt skolan i Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 

själv svarar på förslaget senast i november 2020.  

  Dnr KS 2020/145 

28. Medborgarförslag – Sänkt hastighet i Änge samhälle, Offerdal. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2020.  

Dnr KS 2020-194 

29. Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås 

 

Revisionsrapporter 

  Dnr KS 19/358 

1. Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden  

 

  Dnr KS 20/172 

2. Revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 

 

  Dnr KS 20/173 

3. Revisionsrapport - Granskning av kommunens rutiner vid 

orosanmälningar  

_____ 

 


