
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(29) 

Sammanträdesdatum 
15 april 2019 

Plats och tid Trygghetens Hus, måndagen den 15 april 2019 kl 13.00-16.20 
Beslutande Ledamöter 

Malin Bergman, C, ordförande 
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande 
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande 
Hans Åsling, C 
Karin Jonsson, C 
Carl-Oscar Fransson, M, tjg ers för Jannike Hillding, M 
Jan Runsten, MP 
Kjell Sundholm, KD 
Maria Jacobsson, S 
Sture Hernerud, S 
Marie Svensson, V 
Eva- Lena Blom, JVK 
Ronny Karlsson SD 

Övriga närvarande Jonas Törngren, kommundirektör 
Anette Lihuvudh, sekreterare 
Andreas Karlsson, C, ej tjg ers 

Justerare Jan Runsten och Eva-Lena Blom

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Krokom den 17 april 2019 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer §§ 45-58 

Anette Lihuvudh

Ordförande 
Malin Bergman

Justerare 
Jan Runsten Eva-Lena Blom

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 15 april 2019 

Datum då anslaget sätts upp 18 april 2019 Sista dag för överklagan 9 maj 2019 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, kommunhuset i Krokom 

Underskrift 
Anette Lihuvudh 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(29) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ärendelista 
Ks § 45 Dnr 2019-000020 

Godkännande/förändringar av föredragningslistan .............................................. 3 
Ks § 46 Dnr 2019-000021 

Informationer ....................................................................................................... 4 
Ks § 47 Dnr 2019-000080 

Årsredovisning 2018, Krokoms kommun ............................................................. 5 
Ks § 48 Dnr 2019-000111 

Årsredovisning 2018, Krokomsbostäder AB ........................................................ 6 
Ks § 49 Dnr 2019-000096 

Särredovisning VA 2018 ..................................................................................... 8 
Ks § 50 Dnr 2019-000030 

Remiss - Ansökningar om bygdeavgiftsmedel, allmänna delen ......................... 10 
Ks § 51 Dnr 2019-000076 

Verksamhetsstöd 2019, Ung företagsamhet Jämtland ...................................... 12 
Ks § 52 Dnr 2018-000324 

Revisionsrapport - Granskning av insatser enligt LSS ....................................... 14 
Ks § 53 Dnr 2019-000015 

Valärenden ....................................................................................................... 16 
Ks § 54 Dnr 2019-000022 

Kommundirektören informerar ........................................................................... 18 
Ks § 55 Dnr 2019-000128 

Initiativärende - Skydda Storsjöns vatten .......................................................... 19 
Ks § 56 Dnr 2019-000127 

Initiativärende - Medborgardialog angående den planerade 
skolstrukturen ................................................................................................... 21 

Ks § 57 Dnr 2019-000013 
Meddelanden .................................................................................................... 23 

Ks § 58 Dnr 2019-000019 
Pågående motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter ......................... 26 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(29) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 45 Dnr 2019-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
1 Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningslista. 

_____ 
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Ks § 46 Dnr 2019-000021  

Informationer 
* På förmiddagen har kommunstyrelsen utbildning i krisberedskap och 
 civilt försvar 

* Prognos 
 Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

* Årsredovisning Krokoms kommun 
 Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

* Årsredovisning Krokomsbostäder AB 
 Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

* Kvarna 2 
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef, Tomas Nilsson, fastighetschef, Anna 
Berkestedt, socialchef, Ann-Marie Ågran, verksamhetschef Särskilt 
boende, Marielle Persson, byggnadsinspektör, Christine Månsson, 
ekonom 

* Bygdeavgiftsmedel 
 Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare, Erika Andersson, 
 föreningssamordnare 

_____ 
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Ks § 47 Dnr 2019-000080  

Årsredovisning 2018, Krokoms kommun 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen fastställer årsredovisning 2018 med redaktionella 

ändringar. 
 

Bakgrund 

Kommunens årsredovisning för 2018 har upprättats och överlämnas nu till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den presenteras för fullmäktige 
den 15 maj.  
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar 
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.  

Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2018 är +1 
miljoner kronor, vilket är 1 mnkr sämre än budgeterat. 

Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna skall överstiga 
kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet för 2018. Detta gäller även 
koncernen som helhet.     
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 5 april 2019  
Årsredovisning för 2018, Krokoms kommun april 2019  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisning 2018 samt att kommunstyrelsen fastställer årsredovisning 
2018 med redaktionella ändringar. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 48 Dnr 2019-000111  

Årsredovisning 2018, Krokomsbostäder AB 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder 
 AB år 2018 

2.  Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i 
 Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och 
 verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2018 enligt 
 revisorernas tillstyrkan.  
 

Bakgrund 
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2018 och 
överlämnar den till kommunen.  

Bolaget har från ägaren 3 ekonomiska mål att förhålla sig till.  

1 En genomsnittlig direktavkastning för åren 2016-2018 om minst 5 
 procent. Bolaget uppvisar en direktavkastning under perioden på 5,05 
 procent (för 2018 4,89%). 

2 Bolagets soliditet skall vara minst 10%. Bolaget redovisar en soliditet 
 för 2018 på 17,6% (17,7%). 

3 Bolagets belåningsgrad får vara högst 70 procent. För 2018 är 
 belåningsgraden 58,6% (55,9%).  
Alla ekonomiska mål är alltså uppfyllda. 

För 2018 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på 8 091 tkr. 
Resultatet efter skatt uppgår till 2 506 tkr. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 8 april 2019 
Årsredovisning 2018, Krokomsbostäder AB, inklusive revisionsberättelse 
och granskningsrapport 3 april 2019 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(29) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 48 (forts) Dnr 2019-000111  

Årsredovisning 2018, Krokomsbostäder AB 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2018. 
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i Krokomsbostäder 
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i 
aktiebolaget, verksamhetsåret 2018 enligt revisorernas tillstyrkan.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 49 Dnr 2019-000096  

Särredovisning VA 2018 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1.  Kommunfullmäktige fastställer särredovisning för VA 2018.  

_________________________________________________________  

Bakgrund 
Enligt vattentjänstlagen ska va-huvudmannen årligen upprätta en separat 
balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Den ska 
återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna 
förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-
anläggningen. Särredovisningen ska också fastställas av huvudmannen, 
vilket innebär kommunfullmäktige i kommuner där kommunen själv (ej 
bolag) är huvudman.  

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott för 2018 på -1074 
tkr. Orsaken till detta är höga kostnader för snöröjning samt ovanligt höga 
priser på el under året. Underskottet balanseras till viss del av högre intäkter 
än budgeterat. Årets underskott läggs till det balanserade underskottet från 
tidigare år. Ackumulerat underskott uppgår till 3990 tkr vid 2018 års utgång, 
vilket redovisas i  not 7 i särredovisningen. I kommunens redovisning är 
detta en fordran på kollektivet, som inte påverkar kommunens resultat så 
länge som VA-verksamheten kommer att kunna återställa underskottet 
genom kostnadsminskningar och/eller intäktsökningar. Total omsättning 
under året uppgick till 23,3 mnkr. Höjning av VA-taxan beslutades i 
kommunfullmäktige december 2018. Syftet med höjningen är att komma till 
rätta med det ackumulerade underskottet i verksamheten samt att öka 
underhållstakten.  
VA-redovisningen godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 12 mars 
2019. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 9 april 2019 
Samhällsbyggnadsnämnden 12 mars 2019  
VA-redovisning 2019 
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Ks § 49 (forts) Dnr 2019-000096  

Särredovisning VA 2018 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer särredovisning för VA 2018.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 50 Dnr 2019-000030  

Remiss - Ansökningar om bygdeavgiftsmedel, 
allmänna delen 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår att 2019 års allmänna bygdemedel fördelas 

och prioriteras enligt bilaga 3 enligt kommunstyrelsens presidiums 
förslag.  

 

Jäv 
Sture Hernerud, S, och Björn Hammarberg, M, anmäler jäv och lämnar 
lokalen. 

_____ 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarar för ansökningar om 
bygdemedelsbidrag för föreningar inom Krokoms kommun. Efter 
registrering, diarieföring och sortering på Länsstyrelsen skickas 
ansökningarna till Krokoms kommun. Hos kommunen bereds ansökningarna 
av tjänstemän inom enheterna Näringsliv, Kultur och Fritid.  

Ansökningarna följs upp med kontakt mellan kommunens tjänstemän och 
ansökande förening för förtydliganden rörande ansökningarna. Under 
beredningen stäms ansökan av mot Länsstyrelsens policy och kriterier. 
Hänsyn tas också gentemot om den sökande fått beviljade medel tidigare år 
och vart geografiskt den sökande finns i förhållande till berört 
vattenregleringsområde. Ansökningarna kan både beviljas, avslås eller 
minskas. Vid minskning av summan förtydligas vad bidraget är avsett för 
eller om hela projektet minskas. 

Den totala summan för ansökta bidrag är 6 579 546 kr i den allmänna fonden 
och den totala potten att fördela är på 2 242 202 kr. 
Den slutliga prövningen av Ks föreslagna fördelning görs av Länsstyrelsen. 
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Ks § 50 (forts) Dnr 2019-000030  

Remiss - Ansökningar om bygdeavgiftsmedel, 
allmänna delen 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 3 april 2019 
Bilaga 1. Översikt av inkomna ansökningar från Länsstyrelsen 

Bilaga 2.  Fondtilldelning totalt och per område 
Bilaga 3. Översikt av ansökningar/historik samt beviljade summor/icke 
beviljade 
Bilaga 4. Historiköversikt från 2013-2018 per område samt sammanfattning 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Karin Jonsson, C, Ronny Karlsson, SD, Maria Jacobsson, S, Eva-Lena 
Blom, JVK, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att 2019 års allmänna bygdemedel fördelas och prioriteras enligt 
bilaga 3 enligt kommunstyrelsens presidiums förslag.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
Näringsliv 
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Ks § 51 Dnr 2019-000076  

Verksamhetsstöd 2019, Ung företagsamhet Jämtland 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Krokoms kommun beslutar att stödja Ung Företagsamhet i Jämtland 
 med 61.400 kronor under 2019. 

2 Medlen tas ur de medel som kommunen har i stadsbidrag för ett 
 förbättrat Företagklimat. 

 

Bakgrund 
Ung Företagsamhet i Jämtland är en ideell förening som jobbar för stötta 
skolornas arbete med entreprenörskap. Ung Företagsamhet arbetar för att få 
unga människor mer företagsamma men också för att få fler företag i 
Jämtland. Beskrivning av verksamhet och resultat finns i 
finansieringsansökan som bifogas.  

Ung Företagsamhet har i en skrivelse framställt ett önskemål om finansiering 
för 2019. Bidraget söks för ett år i taget.  I kommunens näringslivsstrategi så 
är ungas entreprenörskap och kontakter med näringslivet ett prioriterat 
område och Ung företagsamhet erbjuder en bra verksamhet som kommunen 
kan dra stor nytta av.  

Underlag för beslut 
Finansieringsansökan 2019 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till förslaget. 
Kopia till 
Regionschef Sara Larsson, Ung Företagsamhet i Jämtland   

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 
beslutar att stödja Ung Företagsamhet i Jämtland med 61.400 kronor under 
2019. Medlen tas ur de medel som kommunen har i stadsbidrag för ett 
förbättrat Företagklimat. 
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Ks § 51 (forts) Dnr 2019-000076  

Verksamhetsstöd 2019, Ung företagsamhet Jämtland 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Regionchef Sara Larsson, Ung företagsamhet i Jämtland 
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Ks § 52 Dnr 2018-000324  

Revisionsrapport - Granskning av insatser enligt LSS 
Kort sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutiner och 
riktlinjer för fritidsaktiviteter vid gruppbostäder enligt LSS samt 
förutsättningarna för samtliga personer med funktionsnedsättning att ta del 
av det allmänna utbudet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av 
insatser enligt LSS.  

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att återkomma med 
förslag på ett systematiserat sätt att stötta föreningar i att arbeta med 
inkludering och tillgänglighet. Förslaget innefattar inte bara LSS utan också 
det generella behovet av tillgänglighet. I förslaget ska ingå en 
uppföljningsmodell och det ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2019-06-04. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den 
verksamhet som bedrivs i nämnderna. I rapporten – Granskning av insatser 
enligt LSS önskar revisionen synpunkter på de rekommendationer/slutsatser 
som lyfts fram.  

Revisionen lämnar följande rekommendation och svar återfinns i anslutning 
till rekommendationen:    

• Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa ett systematiskt arbete 
för att öka tillgängligheten till allmänna fritids- och kulturaktiviteter för 
de som tillhör lagens personkrets, se avsnitt 5.1.1                

Idag genomförs inget systematiskt arbete för att säkerställa tillgänglighet till 
fritidsaktiviteter – annat än att det i bidragsförfarande ofta prioriteras (tex. 
handikappanpassningar gällande bygdemedel).  
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Ks § 52 (forts) Dnr 2018-000324  

Revisionsrapport - Granskning av insatser enligt LSS 
Enheten för kultur/fritid kan dock göra vissa insatser för att påverka 
tillgängligheten genom att säkerställa att arrangerande och bidragssökande 
föreningar tänker inkludering och tillgänglighet. Det kan röra sig om 
checklistor, kriterier i bidragsnormer, olika typer av utbildningar och 
uppföljningar. Tillgänglighetsfrågan är bredare än målgruppen LSS varför 
arbetet bör inriktas på tillgänglighet och inkludering i stort. En modell för 
systematiserat arbete med säkerställande av tillgänglighet och inkludering till 
föreningar och arrangörer ska tas fram under våren 2019. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 4 april 2019 
Rapport - Granskning av insatser enligt LSS 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av insatser enligt LSS.  

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att återkomma med 
förslag på ett systematiserat sätt att stötta föreningar i att arbeta med 
inkludering och tillgänglighet. Förslaget innefattar inte bara LSS utan också 
det generella behovet av tillgänglighet. I förslaget ska ingå en 
uppföljningsmodell och det ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2019-06-04. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Anna-Carin Svedén, näringslivschef 
Ordförande i kommunrevisionen 
Sakkunnigt biträde 
Kommunstyrelsen 
Kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 
in i Stratsys 
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Ks § 53 Dnr 2019-000015  

Valärenden, mandatperioden 2019-2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Karin Häggqvist, C, väljs till ledamot i Leader 

2 Björn Hammarberg, M väljs till ledamot tillika ordförande i  
 integrationsrådet. 

3 Socialnämndens ordförande väljs som ledamot i familjerådgivningen. 

4 Pia Hernerud, S, väljs som ersättare i familjerådgivningen. 

5 Jenny Palin, S, väljs som ersättare i samiska samrådsgruppen. 

___________________________________________________________ 

Förslag finns om att välja Karin Häggqvist C, som ledamot i Leader. 

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

Förslag finns om att välja Björn Hammarberg, M, till ledamot tillika 
ordförande i integrationsrådet. 

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

Förslag finns om att välja socialnämndens ordförande, C, som ledamot i 
familjerådgivningen. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Förslag finns om att välja Pia Hernerud, S, till ersättare i 
familjerådgivningen. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____   
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Ks § 53 (forts) Dnr 2019-000015  

Valärenden, mandatperioden 2019-2022 
Förslag finns om att välja Jenny Palin, S, som ersättare i samiska 
samrådsgruppen. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Ersättare i integrationsrådet 
Oppositionen återkommer med förslag. 
_____ 

     

Kopia till 
De valda 
Berörda nämnder förbund eller liknande 
Birgitta Eriksson, kansliet 
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Ks § 54 Dnr 2019-000022  

Kommundirektören informerar 
* En kort ekonomisk prognos 

* Ny HR-chef 

_____ 
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Ks § 55 Dnr 2019-000128  

Initiativärende - Skydda Storsjöns vatten 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen remitterar initiativärendet till bygg- och 

 miljönämnden för utredning av att-satserna. Bygg- och miljönämnden 
återkommer till kommunstyrelsen med förslag i ärendet. 

________________________________________________________  

Protokollsanteckning 
Eva-Lena Blom, JVK, vill att man ser över strandnära byggande så att det 
inte försvåras. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 
Marie Svensson, V, lämnar in följande initiativärende. 

Berg o Åre utreder vattenskyddet i Storsjön i sina kommuner. Utan 
vattenskyddsområden är det svårare att ställa krav på gruvbolag som vill 
etablera sig i området.  Vid en ev. etablering av gruva måste man även ta 
hänsyn till vattenskyddsområden. I dagsläget är det bara Östersunds 
kommuns vattentäkt i Storsjön som är skyddad.  
Krokoms kommun har vattentäkten Uddero som får större delen av sitt 
vatten från Storsjön. Denna vattentäkt behöver ett fastställt skyddsområde, 
vilket inte finns idag.  
Om alla vattenverk i Storsjön hade fastställda skyddsområden så skulle det 
fortfarande bli områden kvar som inte har något skydd. Det skulle även 
kunna bli områden som går över kommungränser. En samordning av 
skyddsområdena skulle ge likartade regler på varje område. Ett 
skyddsområde med olika ”skyddszoner” i Storsjön skulle kunna ge ännu mer 
likartade och gemensamma regler för att skydda hela Storsjön.  

Vänsterpartiet yrkar att:   
- Att Krokoms kommun utreder och kommer med förslag på att skydda 

vattenskyddsområden vid ytvattentäkten Uddero.  
- Att Krokoms kommun tar initiativ till att alla kommuner som har Storsjön 

som vattentäkt går ihop för att få till gemensamma regler för att skydda 
hela Storsjön.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(29) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 55 (forts) Dnr 2019-000128  

Initiativärende - Skydda Storsjöns vatten 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Malin Bergman, C, föreslår att kommunstyrelsen remitterar initiativärendet 
till bygg- och miljönämnden för utredning av att-satserna. Bygg- och 
miljönämnden återkommer till kommunstyrelsen med förslag i ärendet. 

Marie Svensson, V, och Eva-Lena Blom yttrar sig 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som har lagts på mötet som föreslår att 
Kommunstyrelsen remitterar initiativärendet till bygg- och miljönämnden för 
utredning av att-satserna. Bygg- och miljönämnden återkommer till 
kommunstyrelsen med förslag i ärendet. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Bygg- och miljönämnden 
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Ks § 56 Dnr 2019-000127  

Initiativärende - Medborgardialog angående den 
planerade skolstrukturen 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Initiativärendet besvaras med att det inte ligger inom kommunstyrelsens 
 verksamhetsområde. Kopia, för kännedom, skickar till barn- och 
 utbildningsnämnden. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Marie Svensson, V, lämnar in följande initiativärende. 

I höst planerar Krokoms kommun att hålla medborgardialoger angående den 
planerade skolstrukturen i framtiden år 2030-2035  
Vi i Vänsterpartiet anser att innan man genomför medborgardialogerna bör 
man i ett första steg, diskutera med föräldrarna vad som är bäst för barnen. 
De barn som använder skolorna och deras föräldrar behöver få sina åsikter 
hörda. Låt det ta tid. Ibland kan kreativa lösningar hittas när fler tänker. Det 
får på villkors vis inte bli toppstyrt! Enligt barnkonventionens paragraf nr. 3 
ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn samt paragraf nr 12 
barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.  
Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.  
Vänsterpartiet yrkar att:  

- Att kommunen ordnar dialogmöten med föräldrar och barn innan 
medborgardialogerna så föräldrarnas och barnens åsikter får bli 
synliga. 
 

- Att fokusgrupper skapas på skolorna med ex. 6-8 barn i varje 
grupp som får ge sin syn på skolans framtid. (1-2 grupper per 
skola beroende på antal barn).  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Malin Bergman, C, föreslår att initiativärendet besvaras med att det inte 
ligger inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kopia, för kännedom, 
skickar till barn- och utbildningsnämnden. 

Marie Svensson, V, Jan Runsten, MP och Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 
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Ks § 56 (forts) Dnr 2019-000127  

Initiativärende - Medborgardialog angående den 
planerade skolstrukturen 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag som har lagts på mötet som föreslår att Initiativärendet 
besvaras med att det inte ligger inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. Kopia, för kännedom, skickar till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom 
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Ks § 57 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
  Dnr 6 
1 Arbetsförmedlingen:  information från generaldirektören ang största 

förändringen inom Arbetsförmedlingen 
 
  Dnr 23 
2 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:  meddelande från styrelsen nr 

15/2018, Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

 
  Dnr 26 
3 Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen:  dom 190314 ang 

ansökan om godkännande av akuta reparationsåtgärder av Stora 
Stensjöns kraftverk, mål nr M 1261-17 

 
  Dnr 28 
4 Familjerådgivningen i Jämtlands län:  verksamhetsberättelse och 

kommunstatistik för år 2018 
 
5 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU:  protokollsutdrag 

190225, § 2, Bokslut 2018 
 
6 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU:  protokollsutdrag 

190225, § 4, Budget 2020 
 
  Dnr KS 18/061 
7 Socialnämnden:  protokollsutdrag 190225, § 25, Internkontrollplan 2018 
 
  Dnr KS 18/223 
8 Jämtlands Gymnasieförbund:  protokollsutdrag 190205, § 7, Revidering 

av sammanträdestider 2019 
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Ks § 57 (forts) Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
  Dnr KS 18/327 
9 Länsstyrelsen Jämtlands län:  beslut 190304 om bildande av 

naturreservatet Acksjön 
 
  Dnr KS 19/004 
10 Kommunstyrelsens presidium:  korta anteckningar från möte 190314 och 

190403 
 
  Dnr KS 19/011 
11 Region Jämtland Härjedalen:  yttrande 190304, ang ansökan om 

bearbetningskoncession inom området Viken i Bergs kommun 
 
  Dnr KS 19/029 
12 SmåKom:  nyhetsbrev 190122, 190131, 190318 och 190322 
 
  Dnr KS 19/073 
13 Kommunalråd och gruppledare i Krokoms kommun:  skrivelse ang nej 

till en gruvetablering i Oviken 
 
  Dnr KS 19/077 
14 Migrationsverket:  information 190222 om boendeavveckling 
 
15 Migrationsverket:  öppet brev 190312, Avvecklingen i Jämtland påverkar 

många 
 
  Dnr KS 19/083 
16 Kommundirektör:  överenskommelse om samarbete mellan Krokoms 

kommun och Trafikverket Region Mitt 2019-2023 
 
  Dnr KS 19/095 
17 Samhällsbyggnadsnämnden:  protokollsutdrag 190312, § 21, 

Interkontrollplan 2019 
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Ks § 57 (forts) Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
  Dnr KS 19/102 
18 Kommunala handikapprådet:  protokollsutdrag 190218, § 5, Uppföljning 

av tillgänglighetsprogrammet 2018 
_____ 
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Ks § 58 Dnr 2019-000019  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  
   Dnr KS 18/137 
1 Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i 

det kommunala byggandet. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med 
Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 15 
maj 2019. 

   Dnr KS 18/167 
2 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 

   Dnr KS 18/245 
3 Medborgarförslag – Höj temperaturen i vattnet på Krokoms badhus. 
  Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/247 
4 Medborgarförslag – Ställ gamla gymnastiksalen i Trångsviken till 

Trångsvikens IFs förfogande 
 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/248 
5 Medborgarförslag – Miniramp för skateboard, inlines och kickbike 

bredvid Ås skola 
 Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 

ärendet senast den 24 april 2019. 

   Dnr KS 18/258 
6 Motion – Satsning på härproduktion 
 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/264 
7 Motion – Flexiblare barnomsorg 
  Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 
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Ks § 58 (forts) Dnr 2019-000019  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  
   Dnr KS 18/265 
8 Motion – Säkrare skolvägar 
 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/304 
9 Medborgarförslag – Inför tre terminer på skolorna i Krokoms kommun. 
 Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv 

senast den 14 maj 2019. 
   Dnr KS 18/333 
10 Motion – sex timmars arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden! 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

   Dnr KS 19/009 
11 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

   Dnr KS 18/329 
12 Medborgarförslag – Barn vars föräldrar är föräldralediga för ett 
 yngre syskon ska ha rätt till fritids. Medborgarförslaget remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet 
 senast i september 2019. 

   Dnr KS 19/026 
13 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola 
 och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till 
 samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2019. 

   Dnr KS 19/033 
14 Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga 
 skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barn- 
 och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2020. 
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Ks § 58 (forts) Dnr 2019-000019  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  
   Dnr KS 19/072 
15 Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium. 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till 
 HR-chef. 

   Dnr KS 19/071 
16 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till 
 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare. 

   Dnr KS 19/070 
17 Motion – Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen. 
 Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

   Dnr KS 19/069 
18 Motion – Avidentifierade ansökningar till chefstjänster. Motionen 
 remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 senast i februari 2020. Motionen remitteras till HR-chef. 

   Dnr KS 19/068 
19 Motion – Billigare busskort för äldre m fl. Motionen remitteras till 
 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i 
 februari 2020.  

   Dnr KS 19/067 
20 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och 
 miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. 

_____  
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Ks § 58 (forts) Dnr 2019-000019  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  
Revisionsrapporter 
     Dnr KS 18/236 
1 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport per juni 2018. 

     Dnr KS 19/091 
2 Revisionsrapport – Grundläggande granskning avseende intern kontroll 

_____ 
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