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Ks § 102 Dnr 2021-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar: 

Tillägg:  

- Medborgardialog Nälden 

- Övriga frågor 

Utgår: 

- Rötningsanläggning samt gemensamt bolag 

_____________________________________________________________ 
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Ks § 103 Dnr 2021-000004  

Informationer  

Anna-Carin Svedén, näringslivschef, Ole Rönning Kristiansson,  

affärsutvecklare The Power Region/Grönt Center i Ås och Håkan Åsberg, 

näringslivsrådgivare 

 Uppföljning aktiviteter Uppdrag Företagsklimat 

_____ 

Kjell Sundström, rektor Lärcentrum  

 Vuxenutbildningen 

_____ 

Lars-Börje Eriksson, Peak Innovation och Elisabeth Tillas, 

verksamhetsutvecklare  

 Horizon 2020 projekt "dRural"  

_____ 

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Corona 

 Kalkning 

 Färdtjänst 

_____ 

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

 Rambudget 2022, plan 2023-2024 

 Arrendeavtal 

_____ 
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Ks § 104 Dnr 2021-000005  

Näringslivsfrågor 

Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från 

näringslivsutskottet.    

Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar 

 Svenskt näringslivs kommunranking 

_____ 
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Ks § 105 Dnr 2021-000078  

Ekonomisk uppföljning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning ska kompletteras med uppgifter om: 

- Utfall till och med aktuell månad. 

- Budget till och med aktuell månad. 

- Utfall föregående år aktuell månad.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen 

efter fyra månader 2021. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett 

överskott på 32,9 mkr.     

Underlag för beslut  

Ekonomisk uppföljning efter fyra månader 2021 

Periodbudget uppföljning efter fyra månader 2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår att ekonomisk uppföljning ska kompletteras med 

uppgifter om: 

- Utfall till och med aktuell månad. 

- Budget till och med aktuell månad. 

- Utfall föregående år aktuell månad.     

Maria Jacobsson, S och Marie Svensson, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag från Karin Jonsson, C.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Ks § 106 Dnr 2021-000006  

Valärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer Kristoffer Bodin hos revisionsbyrån KPMG till 

revisor för:  

Stiftelsen Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond 

Stiftelsen sociala samfonden 

Stiftelsen Bröderna Grelssons jordbruksfond 

Stiftelsen för syskonen Erikssons donationsfond  

2. Valet gäller tills vidare.      

_____________________________________________________________ 

Kommunstyrelsen föreslås välja Kristoffer Bodin hos revisionsbyrån KPMG 

till revisor för:  

Stiftelsen Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond 

Stiftelsen sociala samfonden 

Stiftelsen Bröderna Grelssons jordbruksfond 

Stiftelsen för syskonen Erikssons donationsfond  

Valet gäller tills vidare. 

Efter fråga på att välja Kristoffer Bodin hos revisionsbyrån KPMG till 

revisor för ovan stiftelser finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.  

_____  

Kopia till 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef, för vidarebefordran till Kristoffer Bodin 

Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret 
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Ks § 107 Dnr 2020-000251  

Medborgarförslag - Ställplats för husbilar 

Kort sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende ställplatser för husbilar i 

Krokom.             

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att: 

1. förslaget tas med i det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan.  

2. området förslagsställaren hänvisar till ägs i huvudsak av Jämtkraft och 

kommunen saknar rådighet över markområdet. Lokalisering av ställplats 

för husbilar kommer därför att utredas brett.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att markområdet vid 

brofästet på Nyhedensidan anordnas som ställplats för husbilar. Åtkomst till 

området med bil sker genom att passera en obevakad övergång av det 

industrispår som nyttjas av Hissmofors såg. Området omfattas av 

strandskydd och ägs till stora delar av Jämtkraft.  

Medborgarförslaget remitterades till samhällsbyggnadsnämnden som har 

inkommit med ett förslag (saby § 52).                

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 11 maj 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 28 april 2021, § 52 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 
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Ks § 107 (forts) Dnr 2020-000251  

Medborgarförslag - Ställplats för husbilar 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar medborgarförslaget med att: 

1. förslaget tas med i det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan.  

2. området förslagsställaren hänvisar till ägs i huvudsak av Jämtkraft och 

kommunen saknar rådighet över markområdet. Lokalisering av ställplats för 

husbilar kommer därför att utredas brett. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 108 Dnr 2020-000252  

Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 
järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som 
campingplats 

Kort sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende planlägg hela området mellan 

järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats.           

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att: 

1. förslaget tas med i det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan 

2. området förslagsställaren hänvisar till är i dag planlagt för fritidsområde 

där camping kan möjliggöras men andra områden kan bli aktuella utifrån 

planarbetets utfall.    

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Ronny Karlsson, SD, reserverar sig till förmån för eget förslag 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit till kommunen angående 

detaljplaneläggning av Hägra 4:11, 4:29 (Krokoms camping).   

Området som medborgarförslaget hänvisar till är i dag planlagt för 

friluftsområde där ändamålet camping kan möjliggöras.   

Angående de markytor som stäcker sig ut i Indalsälven/ Krokoms omfattas 

dessa av strandskydd och vissa delar om dessa har ett upphävt strandskydd 

för att möjliggöra detaljplanens syfte. Verksamhetsutövaren/arrendatorn har 

sökt strandskyddsdispens för de områden där sådan saknas men fått avslag 

både av bygg- och miljönämnden och Länsstyrelsen. 
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Ks § 108 (forts) Dnr 2020-000252  

Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 
järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som 
campingplats 

Uppställningsplatser, stugor och servicehus avses placeras mellan lokalgata 

och järnvägsspår och till viss del mellan vattnet och lokalgatan. Detta 

regleras av vart inom planområdet strandskyddet är upphävt.    

Medborgarförslaget remitterades till samhällsbyggnadsnämnden som har 

inkommit med ett förslag (saby § 51).   

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 11 maj 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 28 april, § 51 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till medborgarförslaget. 

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Jacobsson, S, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar medborgarförslaget med att: 

1. förslaget tas med i det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan 

2. området förslagsställaren hänvisar till är idag planlagt för fritidsområde 

där camping kan möjliggöras men andra områden kan bli aktuella utifrån 

planarbetets utfall. 

Till det har kommit förslag till bifall till medborgarförslaget. 

Ordförande kommer ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller grundförslaget. 
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Ks § 108 (forts) Dnr 2020-000252  

Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 
järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som 
campingplats 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 109 Dnr 2020-000194  

Medborgarförslag - Anordnande och uppmärkning av 
en stig för mountainbikecykling i skogsområdet kring 
Torsta, Ås 

Kort sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende anordnande och uppmärkning 

av en stig för mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslaget har beretts tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

I området runt Torsta finns flera stigar och vägar i olika skick och storlekar. 

Det finns inga uppmärkta leder eller liknande. Stigarna består av bland annat 

mindre grässtigar, lite större stigar upptrampade av människor under längre 

tid, grusade stigar samt asfalterade sträckor.  

Området används flitigt av invånare för både löpning, promenader och 

cykling. Att göra en skyltad rundslinga med fokus på cykling, även om den 

ska vara till för alla och information om cyklisternas eget ansvar, leder lätt 

till att övriga användare trängs bort. Kommunen vill att området ska vara 

tillgängligt för alla sorters motion och att hänsyn ska tas av alla berörda 

motionärer. 

I samsyn med samhällsbyggnadsförvaltningen ser fritidsenheten att stigarna 

kan användas som i dag då alla har lika stor rätt och lika tillgång till dem.    

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 3 maj 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 24 mars 2021, § 31 

Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås 
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Ks § 109 (forts) Dnr 2020-000194  

Medborgarförslag - Anordnande och uppmärkning av 
en stig för mountainbikecykling i skogsområdet kring 
Torsta, Ås 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställaren 

Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(70) 

Sammanträdesdatum 

25 maj 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Ks § 110 Dnr 2020-000235  

Medborgarförslag - Öka attraktionskraften för unga i Ås 
på kvällar och helger 

Kort sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att öka attraktionskraften för 

unga i Ås på kvällar och helger.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten 

ska, i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen, se över utemiljön i området kring Ås skola när 

den planerade ombyggnaden av skolans undervisningslokaler är klar för 

att kunna utveckla utemiljön med aktivitetsytor.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslaget har beretts tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

I Åsbygden bor ett stort antal barn och ungdomar och skolområdet är en 

naturlig mötesplats på fritiden. 

At kunna skapa bättre förutsättningar kring detta område för lek och aktivitet 

ses som positivt. 

I nuläget sker dock en planering för ombyggnad av skolans 

undervisningslokaler som kan komma att påverka skolområdets utformning. 

Det blir då svårt att planera var det kan byggas anläggningar för 

spontanaktiviteter. 

Förlaget är att efter skolans nya utformning är klar ska kommunens berörda 

tjänstemän se över skolområdets aktivitetsytor för att kunna skapa en 

förbättrad träffpunkt för spontan aktivitet. 

I samhällsbyggnadsförvaltningens budget finns en post avsatt för 

fritidsaktiviteter i utomhusmiljö samt en post för utemiljö för skolgårdar. 

Dessa två budgetposter kan förslagsvis användas som en grund för viss 

investering.     
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Ks § 110 (forts) Dnr 2020-000235  

Medborgarförslag - Öka attraktionskraften för unga i Ås 
på kvällar och helger 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 3 maj 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 24 mars 2021, § 30 

Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och 

helger 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten ska, i samråd med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, se 

över utemiljön i området kring Ås skola när den planerade ombyggnaden av 

skolans undervisningslokaler är klar för att kunna utveckla utemiljön med 

aktivitetsytor. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställaren 

Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 111 Dnr 2021-000125  

Ny organisation 

Kort sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen bör 

förändras utifrån beskrivet syfte för att vara bättre rustad att möta framtiden.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen slås ihop 

med kommunledningsförvaltningen. Den nya förvaltningen går under 

namnet kommunledningsförvaltningen. 

2. Kommundirektören får i enlighet med kommundirektörsinstruktionen 

punkt 4.1.2 i uppdrag att organisera den nya förvaltningen. I uppdraget 

ingår möjlighet att inrätta funktionen biträdande förvaltningschef om 

detta anses ändamålsenligt. 

3. Förändringen påbörjas under hösten 2021 och slutförs vid årsskiftet 

2021/2022.     

_____________________________________________________________ 

Jäv 

Rasmus Ericsson, KD, anmäler jäv. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har de senaste åren gått från att vara en i huvudsak 

förvaltande kommun till en kommun under stark tillväxt. Behoven och 

kraven från medborgare och företag samt rådande ekonomi och politisk 

viljeinriktning gör att nuvarande organisation inte kan anses ändamålsenlig. 

Tillväxtfrågor, planfrågor och hållbarhetsfrågor har ett stort behov av 

samordning och effektivare användning av gemensamma resurser. En 

funktion för utredning och analys och samordning av beslutsunderlag saknas 

Organisationen bör därför förändras vilket ger att en sammanslagning av 

förvaltningarna är nödvändig. 
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Ks § 111 (forts) Dnr 2021-000125  

Ny organisation 

Syfte: 

• Anpassa organisationen efter politisk ambition och tillväxtplaner 

• Bättre tillgängliggöra det som upplevs som flaskhalsar idag 

• Matcha hållbarhetsfrågorna som kommer upp idag med förväntan om 

deltagande i olika samverkansgrupper och högre krav från både egen 

organisation och omvärld 

• Få en samlad funktion för analys, verksamhetsstyrning och samordning 

av beslutsunderlag 

• Möjliggöra ett långsiktigt hållbart ledar- och medarbetarskap     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 4 maj 2021 

Instruktion för kommundirektören 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S och Björn Hammarberg, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta 

att samhällsbyggnadsförvaltningen slås ihop med 

kommunledningsförvaltningen. Den nya förvaltningen går under namnet 

kommunledningsförvaltningen. Kommundirektören får i enlighet med 

kommundirektörsinstruktionen punkt 4.1.2 i uppdrag att organisera den nya 

förvaltningen. I uppdraget ingår möjlighet att inrätta funktionen biträdande 

förvaltningschef om detta anses ändamålsenligt. Förändringen påbörjas 

under hösten 2021 och slutförs vid årsskiftet 2021/2022.     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(70) 

Sammanträdesdatum 

25 maj 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Ks § 111 (forts) Dnr 2021-000125  

Ny organisation 

_____ 

Kopia till 

Jonas Törngren, kommundirektör 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(70) 

Sammanträdesdatum 

25 maj 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Ks § 112 Dnr 2021-000104  

Ansökan om bidrag till utbyggnad av elljusspår i Ås 

Kort sammanfattning 

En ansökan om stöd till utbyggnad av elljusspåret i Ås har inkommit till 

Krokoms kommun.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ås IF 180 000 kr i investeringsstöd 

till en utbyggnad av elljusspåret i Ås. 

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens projektmedelsbudget.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Elljusspåret i Ås är ett välanvänt skidspår av både allmänhet och föreningen 

Ås IF genom dess skidsektion. 

Ås IF är en av kommunens större föreningar inom längdskidåkning med stor 

verksamhet och många aktiva medlemmar. 

Ås IF genomför även olika evenemang och tävlingar för ungdomar inom 

längdskidsporten. 

Elljusspåret i Ås ses som en viktig idrottsanläggning för Krokoms kommun 

utifrån föreningens stora verksamhet med många aktiva. 

För att vidareutveckla föreningens verksamhet samt tillgodose allmänhetens 

ses utbyggnaden av elljusspåret som en viktig del av bygdens framtid.       

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 3 maj 2021 

Ansökan till Krokoms kommun om stöd till utbyggnad av elljusspåret i Ås 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår en redaktionell ändring: att stycke fyra 

under rubriken Beskrivning av ärendet ändras till: ”Elljusspåret i Ås ses som 

en viktig idrottsanläggning för Krokoms kommun utifrån föreningens stora 

verksamhet med många aktiva.” 
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Ansökan om bidrag till utbyggnad av elljusspår i Ås 

Niclas Höglund, JVK, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja Ås IF 180 000 kr i investeringsstöd till en utbyggnad av 

elljusspåret i Ås. Pengarna tas från kommunstyrelsens projektmedelsbudget.  

Till det har kommit förslag om en redaktionell ändring.  

Ordförande kommer först fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

den redaktionella ändringen.  

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

Efter fråga på den redaktionella ändringen finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten, för vidarebefordran till 

sökanden  
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Ks § 113 Dnr 2021-000106  

Igångsättningstillstånd - Hyresgästanpassning av 
lokalerna på Rydells väg, Krokom 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 24 mars 2021.           

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för 

samlokalisering/hyresgästanpassning av lokalerna på Rydells väg 2. 

Finansiering tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade 

investeringsutrymme.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 24 

mars 2021 framgår nedan. 

Vatten och renhållning har förnärvarande sin personal utspridd på 3 ställen i 

Krokom. Enheten Vatten har sina personalutrymmen i det tidigare 

vattenverket nere vid älvkanten på Brovägen 6, driftcentralen (DC). På 

Rydells väg inryms renhållningens uteverksamhet och i kontorshuset på 

Frisörvägen inryms delar av administration för båda enheterna.  

Brovägens lokaler är trånga där flera medarbetare saknar arbetsplats, det 

saknas omklädnings- och duschmöjlighet för kvinnor och det saknas 

omklädningsutrymmen i den omfattning som krävs. Parkeringsmöjligheterna 

är begränsade och verksamhetens tjänstefordon står oskyddade. 

Skadegörelse och inbrott i dessa har skett ett flertal gånger. 

På Rydells väg finns goda möjligheter att iordningställa ändamålsenliga 

utrymmen för hela vatten- och renhållningsverksamheten.  

För vatten och renhållning skulle en samlokalisering innebära att: 

- kunna följa arbetsmiljölagstiftning gällande personalkontor till alla, 

omklädningsrum med duschar jämfört med idag, ordna omklädningsrum 

för damer med egen dusch. 

- kunna följa livsmedelslagen för att få till ändamålsenliga lokaler. 
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Ks § 113 (forts) Dnr 2021-000106  

Igångsättningstillstånd - Hyresgästanpassning av 
lokalerna på Rydells väg, Krokom 

- kunna följa säkerhetsföreskrifter och höja intrångsskyddet med stängsel. 

- ökad närhet mellan ledning och medarbetare för mer effektiviserat arbete. 

- minska risken för påkörning/olyckor med gående då arbetsfordon parkeras 

på avsedd arbetsplats. 

- frigöra kontor på Frisörvägen och lösa trångboddheten på DC. 

Denna åtgärd är ett led i att nå tillväxtmålet. På den attraktiva fastigheten 

Hissmon 1:47 (Brovägen 6, ”DC”) pågår arbete med en detaljplan för att 

möjliggöra bostadsbyggande i centrala Krokom, helt enligt det pågående 

planprogrammet. I nuläget planeras det för att möjliggöra cirka 24 lägenheter 

fördelat på 6 våningar på denna fastighet.                   

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 11 maj 2021 

Kompletterande handling 3 maj 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 24 mars 2021, § 24 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

beviljar igångsättningstillstånd för samlokalisering/hyresgästanpassning av 

lokalerna på Rydells väg 2. Finansiering tas ur samhällsbyggnadsnämndens 

beviljade investeringsutrymme. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 114 Dnr 2021-000135  

Igångsättningstillstånd för uppförande av en 
skolbyggnad omfattande 2 basenheter på Näldens 
skola 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2021.           

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för uppförande av 2 

basenheter på Näldens skola. 

Finansiering sker via omdisponering inom samhällsbyggnadsnämndens 

beviljade investeringsram för 2021. Omdisponering kan ske på grund av 

tidsförskjutning av andra investeringsprojekt. Omdisponeringen innebär 

inget utökat ekonomiskt åtagande.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 28 

april 2021 framgår nedan.      

Näldens skola har de senaste 10 åren växt från cirka 85 till cirka 185 elever. 

Orsaken till tillväxt är inflyttning till orten i kombination med att 

vårdnadshavare och elever, framförallt från Ytterån och Trångsviken, valt 

Näldens skola utifrån det fria skolvalet. Då skolan nådde 130 elever vilket 

skedde för cirka 6 år sedan, började ansvarig rektor att signalera växande oro 

för hur lokalerna skulle kunna rymma det ökade elevantalet. Skolan har 

under de senaste sex åren hanterat läget genom att i huvudsak flytta 

innerväggar och på så vis maximera inomhusytan till undervisningssal. Detta 

har lett till att det idag finns klassrum som saknar grupprum och en 

inomhusmiljö med stor luftproblematik. 

Skolans tekniska livslängd är nådd och beslut finns om att upprätta en ny 

skola. Under pågående nuvarande läsår har tjänstemän vid 

samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att delar av klassrumsparken är i 

ett sådant skick att de inte lämpar sig att nyttja som undervisningssal utifrån 

ett arbetsmiljöperspektiv för elever och personal.   
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Igångsättningstillstånd för uppförande av en 
skolbyggnad omfattande 2 basenheter på Näldens 
skola 

Denna senaste upptäckt finns det nu inga som helst marginaler i befintlig 

skolmiljö att kompensera för, annat än att tillföra extra lokaler i form av 

moduler.  

Skolan har sedan länge, hittat vad som för de flesta skolor skulle ha avfärdat 

som helt orimliga lösningar på trångboddheten och har exempelvis hanterat 

behov för att undervisa elever med rätt till modersmål, särskilt stöd mm, i 

korridorer istället för i grupprum.  

Konsekvenser av att inte tillföra extra lokaler till Nälden kommer vara att en 

till två klasser behöver destineras till någon annan skola. Detta finns det hos 

elever och vårdnadshavare ingen sänd information kring i dagsläget. Besked 

om byte av skola på kort varsel är ofta förknippat med stort motstånd från 

elever och vårdnadshavare. Ytterligare  konsekvens är att flera väsentliga 

delar av skollagen och arbetsmiljölagen kommer inte kunna levas upp till om 

lokalfrågan inte kan lösas.                  

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 11 maj 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 28 april 2021, § 57 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

beviljar igångsättningstillstånd för uppförande av 2 basenheter på Näldens 

skola. Finansiering sker via omdisponering inom 

samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsram för 2021. 

Omdisponering kan ske på grund av tidsförskjutning av andra 

investeringsprojekt. Omdisponeringen innebär inget utökat ekonomiskt 

åtagande.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 
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Igångsättningstillstånd för uppförande av en 
skolbyggnad omfattande 2 basenheter på Näldens 
skola 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ks § 115 Dnr 2021-000147  

Uppdrag - Implementering av informationssäkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag avseende 

implementering av informationssäkerhet.     

_____________________________________________________________ 

Jäv 

Rasmus Ericsson, KD, anmäler jäv. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunstyrelsen den 26 januari 2021 gavs kommundirektören i 

uppdrag att presentera ett förslag till hur implementeringen av 

informationssäkerhetsarbetet ska genomföras. 

Kommundirektörens förslag 

Många av de mindre kommunerna i länet står inför samma utmaning när det 

gäller informationssäkerhet och har fått liknande kritik från revisorerna. Det 

är en bred kommunövergripande fråga som i sig inte har med IT att göra. Det 

är också svårt att hitta resurser för anställningar och ofta handlar det om 

delar av tjänst vilket leder till rekryteringssvårigheter. När det gäller 

dataskyddsombud har 4 av länets kommuner gått samman i en gemensam 

rekrytering där Ragunda kommun står som värdkommun. Liknande skulle 

med fördel kunna göras även när det handlar om 

informationssäkerhetsfrågor. Krokoms kommun har ställt frågan till övriga 

kommuner i länet och hittills har två andra kommuner visat intresse av att 

dela på även denna resurs. Krokom kommun har erbjudit sig att vara 

värdkommun. 

Kommundirektörens förslag till implementering är därför att under våren 

anlita konsulthjälp för en uppstart av informationssäkerhetsarbetet. Parallellt 

inleds en rekrytering, i samverkan med andra kommuner i länet, av en 

informationssäkerhetssamordnare som får i uppdrag att: 

 genomföra utbildningsinsatser för personal och politiker 
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Uppdrag - Implementering av informationssäkerhet 

 ta fram riktlinjer för klassificering av information  

 göra tillämpliga mallar  

 ta fram övergripande rutiner  

 i övrigt arbeta med relevanta kommungemensamma 

informationssäkerhetsfrågor 

Kommunens förvaltningar och nämnder står till förfogande för att ta del av 

utbildningar och följa de riktlinjer och mallar som tas fram. 

Funktionen placeras i kommunledningsförvaltningen.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 11 maj 2021 

Kommunstyrelsen 23 januari 2021, § 9 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner kommundirektörens förslag avseende implementering av 

informationssäkerhet.     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Jonas Törngren, kommundirektör 

Jan Söderman, IT-chef 

Johan Beckman, säkerhetschef 
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Ks § 116 Dnr 2021-000080  

Äldres hälsa 

Kort sammanfattning 

Socialförvaltningen har under 2019-2020 arbetat med att ta fram förslag på 

insatser/aktiviteter för att skapa förutsättningar för en friskare äldre 

befolkning i Krokoms kommun. Dessa förslag syftar till att den äldre (65+) 

befolkningen ska kunna leva ett friskt och självständigt liv utan insatser från 

hemtjänsten, hälsa och sjukvård eller behöva flytta till särskilt boende.            

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för andra halvåret 2021 samt 

hela 2022 utifrån nedanstående prioritering: 

1. Trygghetstekniker enligt följande kostnad: 

andra halvåret 2021 - 225 tkr  

hela året 2022 - 450 tkr. 

2. Processledare Individens behov i centrum (IBIC) samt utbildare IBIC 

samt vikariekostnad enligt följande kostnad: 

andra halvåret 2021 - 405 tkr 

hela året 2022 - 810 tkr.   

_____________________________________________________________ 

Reservation 

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

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i rambudgeten för 2021 och plan 2022, avsatt 

medel för en tvåårig satsning på äldres hälsa. Pengarna beslutas av 

kommunstyrelsen utifrån förslag från förvaltningarna.  

Socialförvaltningen har under 2019-2020 arbetat med att ta fram förslag på 

insatser/aktiviteter för att skapa förutsättningar för en friskare äldre 

befolkning i Krokoms kommun.  
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Äldres hälsa 

Varje förslag som socialförvaltningen har tagit fram som syftar till att den 

äldre (65+) befolkningen ska kunna leva ett friskt och självständigt liv. 

Utöver de två förslag som beskrivits ovan i förslag till beslut så har även 

socialförvaltningen tagit fram följande förslag som är listade utefter rådande 

prioriteringsordning: 

 Fysioterapeut, två tjänster och arbetsterapeut, två tjänster – 2 400 tkr/år 

 Utökning undersköterskor i Bemanningspoolen - 550 tkr/år  

 Aktivitetsledare på särskilt boende – 1 100 tkr/år 

 Äldrepedagog, två tjänster – 1 100 tkr/år  

 Dietist, 0,5 tjänst - 300 tkr/år                  

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 11 maj 2021 

Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 

Bilaga 1: Sn § 60, Dnr 2021-000069 

Bilaga 2: Powerpoint – Äldres hälsa – Friskare äldre befolkning i Krokoms 

kommun 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att det tas fram en långsiktigt hållbar 

och ekonomisk plan för att få en friskare äldre befolkning för att nå målet 18 

% på särskilt boende 2031 enligt målbilden samt att man avsätter mer medel 

i rambudgeten från 2023 och framåt för att nå målet. 

Rasmus Ericsson, KD, Karin Jonsson, C och Björn Hammarberg, M, yttrar 

sig. 
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Ks § 116 (forts) Dnr 2021-000080  

Äldres hälsa 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja medel för andra halvåret 2021 samt hela 2022 utifrån 

nedanstående prioritering: 

1. Trygghetstekniker enligt följande kostnad: 

andra halvåret 2021 - 225 tkr  

hela året 2022 - 450 tkr. 

2. Processledare Individens behov i centrum (IBIC) samt utbildare IBIC 

samt vikariekostnad enligt följande kostnad: 

andra halvåret 2021 - 405 tkr 

hela året 2022 - 810 tkr. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag.     

Ordförande kommer först att 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 avslår 

det.  

_____ 

Kopia till 

Socialnämnden 
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Ks § 117 Dnr 2021-000117  

Naboer 2021 

Kort sammanfattning 

Förslag till ägardirektiv Naboer AB har skickats på remiss till alla ägare.            

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till ägardirektiv 

Naboer AB.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Administrationerna i Region Jämtland Härjedalen samt Trøndelag 

fylkeskommune har tillsammans tagit fram ett förslag till ägardirektiv för 

Naboer AB.                     

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 11 maj 2021 

Följebrev förslag till ägardirektiv i Naboer AB 

Förslag till ägardirektiv i Naboer AB 

Beslutsgång 

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

inga synpunkter på förslaget till ägardirektiv Naboer AB.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

lennart.adsten@naboer.se  

 

mailto:lennart.adsten@naboer.se
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Ks § 118 Dnr 2021-000148  

Initiativärende - Fria mensskydd för unga - en 
jämlikhetsfråga 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår initiativärendet.         

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Maria Jacobsson, S, Mikael Karlsson, S och Annika Hansson, S, reserverar 

sig till förmån för eget förslag. 

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

Beskrivning av ärendet 

Initiativärende från Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S och Annika 

Hansson, S:  

Varje år lägger tjejer cirka 1 500 kronor på menstruationsskydd. En summa 

som för många inte är obetydlig. Att gå in i puberteten kan vara jobbigt nog. 

Om det dessutom är så att det av ekonomiska eller andra skäl, är svårt att 

prata med sin familj om behovet av mensskydd riskerar det att bli värre. 

Mer än var tionde kvinna och flicka i Sverige upplever att de är obekväma i 

sociala sammanhang när de har mens. Följden kan bli att man inte deltar i 

idrottsundervisning eller andra aktiviteter under mensen. 

Flera kommuner runt om i Sverige har börjat med att på skolor och 

ungdomsmottagningar tillhandahålla menstruationsskydd till sina elever. Det 

handlar om förhållandevis små kostnader för samhället, men det gör en stor 

skillnad. 

Vi ser att det är en självklarhet att även våra unga tjejer får den möjligheten. 

Det får inte vara föräldrarnas ekonomi som styr om alla elever kan delta på 

likvärdiga villkor i undervisningen. 
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Ks § 118 (forts) Dnr 2021-000148  

Initiativärende - Fria mensskydd för unga - en 
jämlikhetsfråga 

Därför föreslår Socialdemokraterna i Krokoms kommun att: 

- Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda möjligheten 

att tillhandahålla fria mensskydd till kommunens elever på alla 

grundskolor.  

- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens representant i JGY att driva 

frågan om fria mensskydd i förbundets gymnasieskolor.    

Underlag för beslut  

Initiativärende 12 maj 2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till initiativärendet. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till initiativärendet. 

Jannike Hillding, M, föreslår avslag till initiativärendet. 

Björn Hammarberg, M och Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns förslag till bifall till initiativärendet samt förslag till avslag till 

initiativärendet.  

Ordförande kommer att fråga på initiativärendet, bifall mot avslag. 

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på initiativärendet, bifall mot avslag, finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår initiativärendet.  

Omröstning begärs. 

De som bifaller initiativärendet röstar Ja och de som avslår initiativärendet 

röstar Nej.  
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Ks § 118 (forts) Dnr 2021-000148  

Initiativärende - Fria mensskydd för unga - en 
jämlikhetsfråga 

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  

Rasmus Ericsson, KD  X 

Mikael Karlsson, S X   

Annika Hansson, S X  

Marie Svensson, V X  

Niclas Höglund, JVK           X 

Ronny Karlsson, SD X          

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

avslår initiativärendet.  

_____ 

Kopia till 

Maria Jacobsson, S 

Sture Hernerud, S 

Annika Hansson, S 
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Ks § 119 Dnr 2021-000122  

Remiss - Förslag till beslut för naturreservatet 
Långtjärnen. Remiss, Dnr 511-2153-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krokoms kommun lämnar följande yttrande gällande förslag till beslut 

för bildande av naturreservatet Långtjärnen: När det gäller föreskrifterna 

är det viktigt att det finns möjlighet att besöka området med motordrivet 

fordon för turistnäringen och allmänheten med markägarens 

godkännande. 

2. Krokoms kommun motsätter sig införande av ytterligare reservat i 

kommunen. Anledningen är att mycket stora arealer redan är skyddade i 

kommunen vilket får stora konsekvenser för markägare och företag som 

jobbar kring gröna näringar.  

3. Kommunstyrelsen bjuder in Länsstyrelsen till en ny dialog om fortsatta 

reservatsbildningar i Krokoms kommun. 

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till beslut för bildande av naturreservatet Långtjärnen har upprättats 

av Länsstyrelsen, Jämtlands län.  

Förslaget har skickats till Krokoms kommun på remiss, då naturreservatet 

ligger i Krokoms kommun.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande bygg- och miljöförvaltningen 

Förslag till beslut för bildandet av reservatet Långtjärnen 
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Ks § 119 (forts) Dnr 2021-000122  

Remiss - Förslag till beslut för naturreservatet 
Långtjärnen. Remiss, Dnr 511-2153-2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Hans Åsling, C, föreslår att Krokoms kommun lämnar följande yttrande 

gällande förslag till beslut för bildande av naturreservatet Långtjärnen: När 

det gäller föreskrifterna är det viktigt att det finns möjlighet att besöka 

området med motordrivet fordon för turistnäringen och allmänheten med 

markägarens godkännande. Att Krokoms kommun motsätter sig införande av 

ytterligare reservat i kommunen. Anledningen är att mycket stora arealer 

redan är skyddade i kommunen vilket får stora konsekvenser för markägare 

och företag som jobbar kring gröna näringar. 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag. 

Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag. 

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår att kommunstyrelsen bjuder in Länsstyrelsen till 

en ny dialog om fortsatta reservatsbildningar i Krokoms kommun. 

Jan Runsten, MP, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag. 

Karin Jonsson, C och Bengt Nord, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag från Hans Åsling, C och ett förslag från Maria 

Jacobsson, S.  

Ordförande kommer fråga på förslagen var för sig. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på Hans Åslings, C, förslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det.  

Efter fråga på Maria Jacobssons, S, förslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 
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Ks § 119 (forts) Dnr 2021-000122  

Remiss - Förslag till beslut för naturreservatet 
Långtjärnen. Remiss, Dnr 511-2153-2021 

_____ 

Kopia till 

jamtland@lansstyrelsen.se  

 

mailto:jamtland@lansstyrelsen.se
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Ks § 120 Dnr 2021-000030  

Hållbar skoteråkning  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen mottar informationen.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I februari 2021 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att 

komma med förslag på åtgärder för en hållbar skoteråkning. Åtgärderna ska 

ha sin utgångspunkt i översynen som gjorts det senaste året. Förslaget ska 

balansera markägares och turismnäringens intressen och vara långsiktigt 

ekonomiskt hållbart. Arbetet ska återrapporteras på kommunstyrelsen i maj 

2021. Kommundirektören fick också i uppdrag att inleda dialog med polisen 

om efterlevnad av dagens regelverk.  

Mattias Lönn, skotersamordnare, informerar om läget kopplat till uppdragen.     

Underlag för beslut  

Presentation – Hållbar skoteråkning 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen mottar informationen. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, Karins Jonssons, C, förslag. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Mattias Lönn, skotersamordnare 
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Ks § 121 Dnr 2021-000114  

Investeringskostnader Smedjan 

Kort sammanfattning 

Projekt Smedjan påbörjades för mer än 3 år sedan och bygger på att 

samlokalisera LSS-verksamhet, fritidsgårdsverksamhet och föreningsliv i 

lokalen som kallas för Smedjan i centrala Krokom. Efter öppnade anbud för 

ombyggnationen har det visat sig att tilldelad budget är otillräcklig.     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige utökar investeringsramen för ombyggnation av 

Smedjan med 3,5 mnkr kronor.     

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:  

Även om nu Kommunal har godkänt att det endast ska finnas ett 

omklädningsrum för personalen som är gemensamt för kvinnor och män. Då 

det finns en stor WC med dusch i nära anslutning där man även kan byta om.  

Enligt Arbetsplatsensutformning (AFS 2020:1), föreskrifter framgår i § 67 

att; omklädningsrum ska normalt vara skilda från män och kvinnor om de 

behöver använda dem samtidigt. I § 73 framgår att; dusch- och 

tvättutrymmen ska normalt ligga i anslutning till omklädningsrummet. Att 

man nu väljer bortseparata omklädningsrum för personalen män/kvinnor på 

grund av utrymmes- och kostnadsskäl är en oroande utveckling.   

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Projekt Smedjan påbörjades för mer än 3 år sedan och bygger på att 

samlokalisera LSS-verksamhet, fritidsgårdsverksamhet och föreningsliv i 

lokalen som kallas för Smedjan i centrala Krokom. 

På grund av ett akut behov av lokaler för förskolan försenades projektet och 

först nu har anbud tagits in för den större ombyggnation som måste ske för 

att byggnaden ska bli ändamålsenlig.  
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Ks § 121 (forts) Dnr 2021-000114  

Investeringskostnader Smedjan 

Vid anbudsöppning visade det sig att kostnaden vida överstiger den ram som 

tilldelades för 3 år sedan men även andra skäl föreligger för att budgeten inte 

går ihop. Dessa skäl redovisas nedan: 

- En del av budget har använts till provisoriska lösningar för att anpassa 

Smedjan till Fsk Regnbågen. Föreningslivet fick då husera i en annan del 

av Smedjan än som tidigare var tänkt. Bland annat byggdes det en ramp, 

tillfälligt dragen ventilation till ett provisoriskt kök etc.  

- Verksamhetens behov har ändrats. LSS har i dag andra behov än vad 

som togs fram vid den tidigare projekteringen. Brukarna är till exempel i 

dag mer vårdkrävande och dessvärre förespås det att denna trend 

fortsätter; brukarna kan komma bli mer vårdkrävande framöver. Den 

framtagna skissen är ett välarbetat förslag framtaget i samråd med 

verksamheten själva, arbetsterapeut och arkitekt. Förslaget ser både till 

dagens brukare men har framförallt ett långsiktigt perspektiv.  

- De nya behoven är således RWC med duschsäng som därmed kräver 

mycket utrymme för att få en trygg och säker arbetsmiljö för både 

personal och brukare. RWC:erna i det gamla förslaget tillgodoser ej 

dagens behov och därav var en ny planlösning tvunget att tas fram. 

Omklädningsrum för brukare indelade i dam och herr är också en annan 

viktig aspekt för verksamheten som ej fanns med i tidigare förslag. 

Däremot har verksamheten godkänt att personalen får ett mixed 

omklädningsrum, allt för att hålla nere kostnader. I skissen finns ett kök 

som både är anpassat för brukare som är rullstolsburna samt att köket på 

samma gång ska vara funktionellt för föreningsverksamhet så som 

matlagningskvällar etc. Köket är därmed på vissa delar höj- och sänkbart.  

- Ventilationen. För att fastigheten ska klara både arbetsstationer för LSS, 

fritidsgårds- och föreningsaktiviteter behöver åtgärder gällande 

ventilationen göras. Detta var tidigare okänt. Nytt ventilationsaggregat 

samt byte av vissa kanaler, från- och tilluftsdon.  
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Ks § 121 (forts) Dnr 2021-000114  

Investeringskostnader Smedjan 

- Att dela lokal med Krokoms föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet 

ställer dessutom högre krav på brandsäkerhet. Vissa anpassningar för att 

uppfylla dessa har tagits med i skissen utifrån hur de i dag kommer att 

dela fastigheten emellan sig. De tre olika verksamheterna behöver också 

kunna låsa vissa utrymmen och ha de exklusivt vilket också ställer krav 

på lokalen i sin helhet och därmed vissa anpassningar.  

- Det gamla förslaget var baserat på priser för ca 3 år sedan. I det nya 

förslaget är skissen reviderad men också baserat på dagens marknad och 

priser.  

- I det stora hela så har den framtagna skissen tagit fasta på de behov som 

verkligen behöver uppfyllas för att tillgodose verksamheternas behov. 

Allt extra har skalats bort. I många rum görs därmed inga åtgärder utan 

resurserna läggs främst på nya RWC:er, omklädningsrum, kök, en 

funktionell entré samt ventilation.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 13 april 2021 

Skisser på ombyggnationen 

Förhandlingsprotokoll 10 maj 2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V och Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka investeringsramen för ombyggnation av 

Smedjan med 3,5 mnkr kronor. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 
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Ks § 121 (forts) Dnr 2021-000114  

Investeringskostnader Smedjan 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 122 Dnr 2021-000108  

Uppdatering av plantaxan 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 24 mars 2021 och 

föreslår kommunfullmäktige med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) att 

anta ”Plantaxa för Krokoms kommun 2021 enligt alternativ (B)”. Taxan ska 

börja gälla från 1 juli 2021. Samhällsbyggnadsnämnden ska för varje 

kalenderår besluta att justera timavgiften enligt SKLs Prisindex kommunal 

verksamhet, PKV. Verkställighet av förändring sker i januari påföljande år. 

Vid förändring av taxan avrundas till närmaste helt krontal. Justering av 

taxan enligt index görs av samhällsbyggnadsnämnden.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen gör följande medskick:  

Kommunstyrelsen gör ett medskick utifrån att kommunen är i tillväxt 

och både nya bostadsområden och mark för företag ska planeras. Viktigt 

att beakta att inte plantaxan blir för dyr eftersom kostnaden höjer 

tomtpriser och eventuella hyror på sikt. 

Vi bör även vara observanta på enskilda ärenden där förändring av 

detaljplaner ska göras vilket tenderar att ibland bli väldigt dyrt utifrån 

schabloner.  

Om plantaxan höjs är det av all vikt att det på fakturor blir tydligare vad 

kund betalar för.     

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet. 

Maria Jacobsson, S, Mikael Karlsson, S och Annika Hansson, S, deltar inte i 

beslutet.  

_____ 
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Ks § 122 (forts) Dnr 2021-000108  

Uppdatering av plantaxan 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 24 mars 2021. I 

protokollsutdraget från nämnden framgår nedan.  

En avgift enligt plantaxa tas ut enligt ett plankostnadsavtal mellan sökande 

och plan- och fastighetsavdelningen. Avgiften är avsedd att täcka 

kommunens kostnad enligt självkostnadsprincipen. 

De senaste åren har planprocessen blivit allt mer komplicerad, fler 

utredningar efterfrågas/krävs från myndigheter som underlag i varje enskild 

detaljplan. Detta innebär att mer tid behöver läggas ned på varje enskild 

detaljplan för att fullfölja planprocessen och förhålla sig till plan- och 

bygglagen samt miljöbalken. Utifrån detta täcker inte den tidigare plantaxan 

som antogs 2018 kommunens kostnader.     

Efter jämförelse med intilliggande kommuner och deras taxor för upprättade 

av detaljplaner ser vi att deras bedömda nedlagda tid ligger betydligt högre 

än i nu gällande plantaxa i Krokoms kommun. 

Förslaget innebär en justering av bedömd nedlagd tid, detta för att spegla den 

faktiska tid som läggs ned i upprättande av en detaljplan samt att en avgift 

för planbesked införs. 

Plan-och fastighetsavdelningen ska regelbundet se över taxorna för att de ska 

ligga på en nivå som speglar de kostnader som nämnden har. Taxan ska 

indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet PKV. Görs ingen 

höjning innebär det att skattepengar går till att täcka den del av kostnader 

som ska täckas med avgifter enligt självkostnadsprincipen.      

Underlag för beslut  

Näringslivsutskottet 6 april 2021, § 31 

Samhällsbyggnadsnämnden den 24 mars 2021, § 28 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår att sista meningen i andra stycket ändras till: 

”Viktigt att beakta att inte plantaxan blir för dyr eftersom kostnaden höjer 

tomtpriser och eventuella hyror på sikt.” 
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Ks § 122 (forts) Dnr 2021-000108  

Uppdatering av plantaxan 

Beslutsgång 

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

följande medskick:  

Kommunstyrelsen gör ett medskick utifrån att kommunen är i tillväxt och 

både nya bostadsområden och mark för företag ska planeras. Viktigt att 

beakta att inte plantaxan blir för dyr så att det läggs på tomtpriser och 

eventuella hyror på sikt.  

Vi bör även vara observanta på enskilda ärenden där förändring av 

detaljplaner ska göras vilket tenderar att ibland bli väldigt dyrt utifrån 

schabloner.  

Om plantaxan höjs är det av all vikt att det på fakturor blir tydligare vad 

kund betalar för. 

Till det har kommit ett ändringsförslag.  

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon 

på grundförslaget i övrigt.   

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det.   

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 123 Dnr 2021-000134  

Renhållningstaxa 2022 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2021 och 

föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av renhållningstaxan 

med 10,5 % från och med 1 januari 2022 samt fatta inriktningsbeslut om 

taxeplanen för åren 2023 (4,8 %) och 2024 (9,5 %).           

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:   

Kommunstyrelsens presidium har följt utvecklingen kring det slopade 

producentansvaret för returpapper då det innebär att kostnaden vältras 

över från producenterna till kommunerna. Ett stort antal tunga 

remissinstanser, såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Avfall 

Sverige, samt en lång rad kommuner och bygg- och 

bostadsorganisationer har avstyrkt Regeringens förslag i sina remissvar. 

Kommunstyrelsens presidium har också följt utvecklingen internt och 

efterfrågat att kommunen gör det som går för att hålla ner kostnaden.  

Kommunstyrelsen bedömer att det som varit möjligt att göra nu är gjort 

och har därför inga invändningar mot samhällsbyggnadsnämndens 

förslag till beslut.   

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet. 

Ronny Karlsson, SD, deltar inte i beslutet. 

Niclas Höglund, JVK, deltar inte i beslutet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2021. I 

protokollsutdraget från nämnden framgår nedan. 
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Ks § 123 (forts) Dnr 2021-000134  

Renhållningstaxa 2022 

Kommunfullmäktige har beslutat att årligen fatta taxebeslut för 

nästkommande budgetår, samt inriktningsbeslut för ytterligare två år. 

Inriktningsbeslutet inför 2022 var en höjning med 4,5 %. Sedan dess har nya 

regeringsbeslut ändrat förutsättningarna. 

Efter regeringens beslut att slopa producentansvaret för tidningar och 

returpapper ska kommunerna ansvara för denna insamling och återvinning. 

Den årliga kostnaden beräknas till 750 000 kronor.  

Tillsammans med övriga kostnadsökningar innebär det att renhållningstaxan 

behöver höjas med 10,5 % inför 2022. För ett genomsnittligt villahushåll 

motsvarar detta cirka 138 kronor per år. 

Kostnadsökningar inför 2022: 
 

Löneökningar   108 Enligt avtal 

Driftkostnader 1019 Returpapper, åvc, skatt, 

index 

Avskrivningar   252 På grund av nya 

investeringar 

Ränta     90 På grund av nya 

investeringar 

Återbetalning   370 På grund av tidigare 

underskott 

Besparingar -168 Nya kunder, minskat 

porto, mm 

Summa 1 671 tkr 10,5% 

Renhållningskollektivet har också en skuld till skattekollektivet efter två års 

underskott.  
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Ks § 123 (forts) Dnr 2021-000134  

Renhållningstaxa 2022 

Orsakerna till underskottet är främst minskade intäkter för metallförsäljning 

samt ökade kostnader för avfallsförbränning, avfallskärl, 

återvinningscentraler och snöröjning. 

Återbetalningen budgeteras under tre år med start 2022. 

Renhållningens långtidsprognos för kostnadsutvecklingen visar att 

taxejusteringarna för 2023 och 2024 bör bli 4,8 % respektive 9,5 %.               

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 210511 

Samhällsbyggnadsnämnden 28 april 2021, § 42 

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 

lämnar följande yttrande: Kommunstyrelsens presidium har följt 

utvecklingen kring det slopade producentansvaret för returpapper då det 

innebär att kostnaden vältras över från producenterna till kommunerna. Ett 

stort antal tunga remissinstanser, såsom Naturvårdsverket, 

Kemikalieinspektionen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

tillsammans med Avfall Sverige, samt en lång rad kommuner och bygg- och 

bostadsorganisationer har avstyrkt Regeringens förslag i sina remissvar. 

Kommunstyrelsens presidium har också följt utvecklingen internt och 

efterfrågat att kommunen gör det som går för att hålla ner kostnaden. 

Kommunstyrelsen bedömer att det som varit möjligt att göra nu är gjort och 

har därför inga invändningar mot samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

beslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 
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Ks § 123 (forts) Dnr 2021-000134  

Renhållningstaxa 2022 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 124 Dnr 2021-000129  

Långsiktig plan för justering av VA-taxan 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2021 och 

föreslår kommunfullmäktige att: 

- besluta om höjning av VA-taxan med 4% från och med 1 januari 2022. 

Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan. 

- fatta inriktningsbeslut om taxehöjningar för åren 2023 och 2024, med 

3,5% respektive år. 

- besluta om ändring av avgifterna för schablonförbrukning enligt 11.3 i 

taxeföreskrift för VA-taxan 2022.            

Kommunstyrelsens beslut 

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

förslag till beslut.      

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2021. I 

protokollsutdraget från nämnden framgår nedan. 

Krokoms kommun har liksom många andra delar av Sveriges allmänna 

anläggningar ett som är gammalt och åldrande. De byggdes ut under 

framförallt 60-och 70-talen med statliga bidrag. De har fungerat bra under 

lång tid och har blivit en del av den service som vi tar för given. Med 

avskrivna tillgångar, låg investeringstakt samt en organisation som anpassats 

efter löpande drift har avgifterna för vatten och avlopp kunnat hållas låga. 

Detta har fungerat väl, men med tiden har situationen förändrats.  

Det framtida investeringsbehovet och de kostnadsökningar det medför beror 

av ett flertal faktorer. Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur för att 

möjliggöra bostadsbyggande, samtidigt som reinvesteringar i befintliga 

ledningar och verk behöver öka.  
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Ks § 124 (forts) Dnr 2021-000129  

Långsiktig plan för justering av VA-taxan 

Parallellt kommer höjda krav på avloppsrening och konsekvenser av 

klimatförändringarna att kräva åtgärder för att anpassa vatten- och 

avloppssystemen för framtiden. I den långsiktiga taxejusteringsplanen, enligt 

modell som beslutades i kommunfullmäktige 2018, ges utrymme för ny- och 

reinvesteringar samt resursförstärkning. Efter flera år med underskott 

uppgick VA-kollektivets skuld till kommunen till drygt fyra miljoner kronor 

vid bokslutet 2019. VA-verksamheten behöver därför redovisa ett överskott 

med motsvarande belopp de närmaste åren. Kommunfullmäktiges taxebeslut 

2020 innebar en intäktsökning, vilket möjliggjort att VA-kollektivet kan 

påbörja återbetalning av underskottet. Taxejusteringen för 2022 möjliggör 

fortsatt 

1. återbetalning av VA-kollektivets ackumulerade underskott 

2. ökad takt på investeringar och underhåll  

3. kompetens- och resursförstärkning av verksamheten i syfte att klara 

framtidens krav på VA-försörjning     

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 25 maj 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden den 28 april 2021, § 43 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, Björn Hammarberg, M, Ronny Karlsson, SD och Jan 

Runsten, MP, yttrar sig.  

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. 

_____ 
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Långsiktig plan för justering av VA-taxan 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 125 Dnr 2021-000102  

Rambudget 2022, plan 2023-2024 

Kort sammanfattning 

Rambudget för år 2022, plan för 2023-2024 ska antas av 

kommunfullmäktige den 16 juni 2021.      

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar rambudget 2022, plan 2023-2024, enligt 

samverkanspartiernas förslag inklusive  

 Skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad; 22,17 kronor 

 Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2022 

- Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån 

som förfaller till betalning 2022,  

- Ha rätt att ta nya lån med upp till 408 mnkr från nuvarande nivå (275 

mnkr) upp till en total långfristig skuldsättningsnivå av 683 mnkr,  

- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr,  

- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Följande text läggs till i sista stycket under "Kommunens 

handläggningstider" på sida 5 efter "mindre företag kan delta": ”Vi inför 

en förändrad modell för tillsyns-avgifter som bygger på betalning i 

efterhand – när arbete har utförts.” 

2. Följande text läggs till sist i första stycket under "Förbättrad hälsa" på 

sida 5 efter "välbefinnande i de grupperna": ”Ny sporthall i Änge 

kommer att byggas så snart vattentillgången är säkrad, vilket beräknas 

ske under år 2021.” 

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet. 

Ronny Karlsson, SD, deltar inte i beslutet. 
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Ks § 125 (forts) Dnr 2021-000102  

Rambudget 2022, plan 2023-2024 

Maria Jacobsson, S, Mikael Karlsson, S och Annika Hansson, S, deltar inte i 

beslutet.  

Niclas Höglund, JVK, deltar inte i beslutet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Underlag för rambudget 2022, plan för åren 2023-2024 har arbetats fram 

under våren 2021. 

Respektive nämnd har i beslut under mars och april månader tagit beslut om 

önskemål avseende ekonomiska ramar för nämndens verksamhet för 2022. 

Kommunens investeringsbudget har uppdaterats utifrån kända behov. 

Utifrån detta har kommundirektören lämnat ett tjänstemannaförslag till 

rambudget till kommunstyrelsen den 21 april 2021. 

 

Med ovanstående underlag, kompletterat med en ny skatteunderlagsprognos 

från SKR från den 29 april, har sedan samverkanspartierna arbetat fram sitt 

förslag till rambudget 2022, plan 2023-2024. 

Med utgångspunkt i den budget som kommunfullmäktige beslutar i juni, ska 

sedan nämnderna fatta beslut om sin respektive detaljbudget för budgetåret 

2022. Detta görs under september och oktober månader.     

Underlag för beslut  

Samverkanspartiernas rambudgetförslag, text samt ekonomisk översikt 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår att lägga till följande text i sista stycket 

under "Kommunens handläggningstider" på sida 5 efter "mindre företag kan 

delta": ”Vi inför en förändrad modell för tillsyns-avgifter som bygger på 

betalning i efterhand – när arbete har utförts.” 
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Ks § 125 (forts) Dnr 2021-000102  

Rambudget 2022, plan 2023-2024 

Björn Hammarberg, M, föreslår att lägga till följande text sist i första stycket 

under "Förbättrad hälsa" på sida 5 efter "välbefinnande i de grupperna": ”Ny 

sporthall i Änge kommer att byggas så snart vattentillgången är säkrad, 

vilket beräknas ske under år 2021.” 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget tillika samverkanspartiernas förslag, 

som föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 

rambudget 2022, plan 2023-2024, enligt samverkanspartiernas förslag 

inklusive  

 Skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad; 22,17 kronor 

 Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2022 

- Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning 2022,  

- Ha rätt att ta nya lån med upp till 408 mnkr från nuvarande nivå (275 

mnkr) upp till en total långfristig skuldsättningsnivå av 683 mnkr,  

- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr,  

- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr.      

Till det har kommit två tilläggsförslag.  

Ordförande kommer först fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslagen.   

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.         

Efter fråga på tilläggsförslagen finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller dessa. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 126 Dnr 2020-000329  

Sammanslagning skola/förskola Hotagenområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda och lämna 

förslag på yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde 1 september.  

Förslaget till yttrande ska vara långsiktigt hållbart och ta utgångspunkt i 

kommunens ekonomi, god kvalitet i förskola/skola och berörda invånares 

synpunkter och restid.  

Förslaget ska belysa de tre alternativen: 

- Ny samlokaliserad skola och förskola upprättas centralt i 

Hotagenområdet.  

- Skola och förskola samlokaliseras vid befintlig skola i Valsjöbyn.  

- Nuvarande struktur med skola i Valsjöbyn och förskola/fritids i 

Rötviken bibehålls.  

2. Kommunstyrelsen, enligt den nya policyn för medborgardialog, tar fram 

förslag på vilken nivå en dialog ska utföras i Hotagenområdet angående 

skolstrukturen i höst digitalt eller publikt beroende på Corona-läget till 

nästa kommunstyrelse den 9 juni 2021.  

3. Det befintliga skicket på Valsjöbyns skola utreds.   

4. Utredningen beaktar hur sameskolstyrelsen i Jokkmokk hanterar frågan 

om sameskola i Krokoms kommun i juni.   

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 1 december 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Valsjöbyns 

skola läggs ner.                                

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden 1 december 2020, § 103 
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Ks § 126 (forts) Dnr 2020-000329  

Sammanslagning skola/förskola Hotagenområdet 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att kommunstyrelsen, enligt den nya 

policyn för medborgardialog, tar fram förslag på vilken nivå en dialog ska 

utföras i Hotagenområdet angående skolstrukturen i höst digitalt eller publikt 

beroende på Corona-läget till nästa kommunstyrelse den 9 juni 2021.  

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att man utreder det befintliga skicket på 

Valsjöbyns skola.   

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att utredningen beaktar hur 

sameskolstyrelsen i Jokkmokk hanterar frågan om sameskola i Krokoms 

kommun i juni.   

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till grundförslaget och bifall till Marie 

Svenssons, V, tilläggsförslag. 

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget och bifall till Marie 

Svenssons, V, tilläggsförslag. 

Ajournering klockan 16.38-16.44.  

Beslutsgång 

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

kommundirektören i uppdrag att utreda och lämna förslag på yttrande vid 

kommunstyrelsens sammanträde 1 september.  

Förslaget till yttrande ska vara långsiktigt hållbart och ta utgångspunkt i 

kommunens ekonomi, god kvalitet i förskola/skola och berörda invånares 

synpunkter och restid.  

Förslaget ska belysa de tre alternativen: 

- Ny samlokaliserad skola och förskola upprättas centralt i 

Hotagenområdet.  

- Skola och förskola samlokaliseras vid befintlig skola i Valsjöbyn.  

- Nuvarande struktur med skola i Valsjöbyn och förskola/fritids i Rötviken 

bibehålls.  

Till det har kommit tre tilläggsförslag.  
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Ks § 126 (forts) Dnr 2020-000329  

Sammanslagning skola/förskola Hotagenområdet 

Ordförande kommer först fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslagen.   

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.         

Efter fråga på tilläggsförslagen finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller dessa. 

_____ 

Kopia till 

Jonas Törngren, kommundirektör 

Barn- och utbildningsnämnden  
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Ks § 127 Dnr 2021-000082  

Medborgardialog Nälden  

Kort sammanfattning 

Det görs stora satsningar på en ny skola och nytt tågstopp i Nälden. Mot 

bakgrund av de satsningarna vill kommunstyrelsens presidium göra en större 

informationsinsats om skolbygge och tågstopp.  

Kommunstyrelsens presidium vill även bjuda in till Medborgardialog om 

innehållet i den nya skolgården, inriktning på utemiljösatsningar i Nälden 

och den fortsatta tillväxten i byn.  

Som stöd i processen används de riktlinjer för medborgardialog som nyligen 

antagits.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Information om 

byggnationerna av skola och tågstopp. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Medborgardialog om 

innehållet i den nya skolgården, inriktning på utemiljösatsningar och den 

fortsatta tillväxen i Nälden. 

3. Den politiska beställningen preciseras i bifogad beställningsblankett (se 

bilaga 1: Beställning Information och Medborgardialog Nälden).     

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I april beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för medborgardialog. 

Riktlinjerna prövas och vidareutvecklas under en ettårig testperiod från 15 

april 2021.  

Den 5 maj hölls en workshop om medborgardialog dit nämndernas presidier 

och samtliga politiska gruppledare var inbjudna. På mötet fick alla deltagare 

föreslå vilken medborgardialog de önskade.  
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Ks § 127 Dnr 2021-000082  

Medborgardialog Nälden  

Flera önskemål kom upp om medborgardialog i Nälden, mot bakgrund av de 

stora satsningar som görs på tågstopp och skola där. De nämnder som främst 

bedömts vara berörda av dessa frågor är samhällsbyggnadsnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden. Dessa nämnders presidier och några utvalda 

tjänstemän fick möjlighet att tycka till om utformningen av 

medborgardialogen i Nälden vid sitt sammanträde 7 maj. 

Efter workshop och nämndernas presidier fattade kommunstyrelsens 

presidium beslut om att gå vidare med förslaget att ha Information om 

byggnationerna av skola och tågstopp samt Medborgardialog om innehållet i 

den nya skolgården, inriktning på utemiljösatsningar och 

samhällsutvecklingen i Nälden. Presidiet beslutade också att ge nämndernas 

presidier och samtliga politiska gruppledare möjligheter att påverka 

utformningen av informationen och dialogen vid en workshop 19 maj. 

Efter att ha tagit del av de synpunkter som kom upp under workshopen 19 

maj har kommunstyrelsens presidium förtydligat sitt förslag; 

* att genomföra Information om byggnationerna av skola och tågstopp. 

* att genomföra Medborgardialog om innehållet i den nya skolgården, 

inriktning på utemiljösatsningar och den fortsatta tillväxen i Nälden. 

Kommunstyrelsens presidium har även preciserat den politiska beställningen 

i bifogad beställningsblankett (se bilaga 1: Beställning Information och 

Medborgardialog Nälden). 

Kommunstyrelsens presidium har mandat att besluta om medborgardialog 

enligt de nya riktlinjerna, men väljer att lyfta frågan till beslut i 

kommunstyrelsen för att få en bredare politisk förankring.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 24 maj 2021 

Bilaga 1 Beställning Information och Medborgardialog Nälden 
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Ks § 127 (forts) Dnr 2021-000082  

Medborgardialog Nälden  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta 

att genomföra Information om byggnationerna av skola och tågstopp. 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Medborgardialog om innehållet i 

den nya skolgården, inriktning på utemiljösatsningar och den fortsatta 

tillväxen i Nälden. Den politiska beställningen preciseras i bifogad 

beställningsblankett (se bilaga 1: Beställning Information och 

Medborgardialog Nälden).     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Elisabeth Wickzell, projektledare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 
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Ks § 128 Dnr 2021-000007  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Folkhälsorådet: protokoll 210224 

 

2 Näringslivsutskottet: protokoll 210324 och 210406 

 

  Dnr 28 

3 Sametinget: lägesrapport, De samiska språken i Sverige 2020 

 

  Dnr KS 20/230 

4 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 210324, § 22 – 

Igångsättningstillstånd, Mottagningsanläggning trädgårdsavfall, 

”ristipp” 

 

  Dnr KS 21/002 

5 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 210511 

 

  Dnr KS 21/050 

6 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 210419 angående bygdemedel för 

Krokom i ansökningsomgång 2020-10-31 

 

7 Enhetschef Fritidsenheten: informationsmejl (2 st) ang utbetalningar för 

elljusspåret i Änge samt behov av nytt elljusspår i Kaxås 

 

  Dnr KS 21/092 

8 Näringslivsutskottet: protokollsutdrag 210324 § 26 – Mottagande av 

trädgårdsavfall inom industriområdet i Krokom – ”ristippen” 

 

  Dnr KS 21/099 

9 Näringslivsutskottet: protokollsutdrag 210324 § 20 – Grön omställning 

 

  Dnr KS 21/121 

10 Telia Sverige: 210427, Telia moderniserar nätet i er kommun, 

kopparnätet stängs 2022-05-31 för Byskogen 

_____ 
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Ks § 129 Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

     Dnr KS 19/098 

1 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.   

             Dnr KS 2020/273 

2 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast maj 2021. 

Ärendet på kommunfullmäktige mars 2021.  

   Dnr KS 2021/098 

3 Motion -  Bygg en gästbrygga i Krokomsviken. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering.  

Dnr KS 2021/136 

4 Motion - För en friskare äldre befolkning, elparcyklar till kommunens 

särskilda boenden. Motionen skickas till kommunstyrelsen för 

remittering. 

Dnr KS 2021/137 

5 Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2021/138 

6 Motion - Om kommunen kan upphandla ett antal kor för att kunna 

servera lokalproducerat kött inom äldreomsorg och skola. Motionen 

skickas till kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2021/145 

7 Motion - Öka tillgänglighet för våra lokala producenter att sälja närodlat 

kött till kommunala verksamheter. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2021/146 

8 Motion - Lokal livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad 

mat. Motionen skickas till kommunstyrelsen för remittering. 
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Ks § 129 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

    Dnr KS 2019/296 

9 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 

  Dnr KS 2019/315 

10 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 2020/062 

11 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden (beslut 

barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2020) och kommunstyrelsen 

som själv svarar på förslaget senast i oktober 2020.  

  Dnr KS 2020/194 

12 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås. 

Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och 

fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på 

förslaget senast i april 2021.  

  Dnr KS 2020/233 

13 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv 

svarar på förslaget senast i april 2021. 

  Dnr KS 2020/234 

14 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i april 2021. 
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Ks § 129 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 2020/235 

15 Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och 

helger. Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, 

kultur och fritid. Kommunstyrelsen svarar själv på förslaget senast i april 

2021. 

  Dnr KS 2020/240 

16 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl behövs från Ösa till 

Byskogen samt Ås samhälle. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i maj 

2021.  

  Dnr KS 2020/251 

17 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget 

remitteras    

                                                      Dnr KS 2020/252 

18 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 

järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på 

förslaget senast i maj 2021.  

  Dnr KS 2020/270 

19 Medborgarförslag - Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn 

1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i maj 2021.  

  Dnr KS 2020/289 

20 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2021.  

Dnr 2021/031 

21 Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket som ni gör på 

fotbollen i centralorten Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i september 2021.  
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Ks § 129 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

Dnr KS 2021/043 

22 Medborgarförslag - Förbättra säkerheten i trafiken runt Änge skola, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i september 2021.  

 

Dnr KS 2021/058 

23 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i september 2021.  

Dnr KS 2021/116 

24 Medborgarförslag - Besluta om att rödmarkera hela Offerdal i 

kommunens vindkraftsplan för framtida vindkraftsetableringar. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/101 

25 Medborgarförslag - Ås båthamn och utveckling av Täng 2:81. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/118  

26 Medborgarförslag - Se över trafiksituationen vid Aspås skola och 

förskola för att skapa en trygg och säker miljö för barnen. 

Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på 

förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/124 

27 Medborgarförslag - Stängsel/staket vid Skolvägen/Genvägen i Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i november 2021.      
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Ks § 129 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

_____ 

Revisionsrapporter 

 Dnr KS 19/358 

1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden 

 

  Dnr KS 21/073 

2 Granskning av inköpsarbetet 

 

  Dnr KS 21/066 

3     Granskning av utbetalningsrutiner 

 

_____ 
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Ks § 130 Dnr 2021-000061  

Övriga frågor  

Ronny Karlsson, SD, ställer en fråga om osopad cykelväg.  

_____ 

Björn Hammarberg, M, ställer en fråga om arbetsformerna och 

beslutsunderlag i kommunstyrelsen.  

Diskussion förs om hur ärendehanteringen kan bli tydligare och av bättre 

kvalitet.  

_____ 

 


