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Ks § 84 Dnr 2019-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan. 

_____________________________________________________________  
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Ks § 85 Dnr 2019-000021  

Informationer 

 Redovisning av socialnämndens åtgärder för att komma i ram 2019 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, Andreas Karlsson, socialnämndens 

ordförande och Christian Kamrup, Socialförvaltningens ekonom  

 Tågstopp/hållplats Nälden 

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Aktuell underhållsplan för kommunens fastigheter  
Daniel Kristoffersson, byggprojektledare, Nina Olofsson, 

byggprojektledare och Tomas Nilsson, fastighetschef 

_____ 
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Ks § 86 Dnr 2019-000081  

Remiss - Energi- och klimatstrategi Jämtlands län 2020-
2030 

Kort sammanfattning 

Från Länsstyrelsen Jämtlands län har till kommunen inkommit 

remisshandlingar i rubricerat ärende. 

Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har i dialog 

med länets aktörer tagit fram ett förslag till en ny regional energi- och 

klimatstrategi, för år 2020-2030. Arbetet utgår från regeringsuppdraget att 

Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga 

regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 15 oktober 

2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens antar yttrandet som sitt. 

_____________________________________________________________  

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, skickar med att det är dags att revidera kommunens 

resepolicy som antogs år 2000.  

_____ 

Yttrande 

De föreslagna målen är eftersträvansvärda och mer än tillräckliga för att nå 

Sveriges åtagande för Parisavtalet. Det konstateras att de regionala målen är 

betydligt ambitiösare än de nationella målen. Krokoms kommun är beredd 

att arbeta mot målet om årliga utsläppsminskningar motsvarande 10 %. 

Krokoms kommun kommer i första hand att arbeta mot att nå målen, inom 

den egna organisationen. 

Det konstateras dock att målen är högt ställda och att de med dagens 

kunskap, lagstiftning och teknik verkar omöjliga att nå.  
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Ks § 86 (forts) Dnr 2019-000081  

 

Det är bra att det finns vissa fokusområden men det största fokuset ska vara 

på att minska utsläppen från fossila bränslen inom alla områden, inte bara 

inom de fem som är fokusområden, annars finns det ingen möjlighet att nå 

målet fossilbränslefritt till år 2030.  

En förklaring på vad växthusgaser är och vilka gaser som menas bör finnas 

med. 

De mål som ställs upp och beslutas om ska vara enkla att förstå, att arbeta 

mot och att följa upp. Det innebär bland annat att fakta och statistik, gällande 

länet, inte får innehålla några svenska genomsnitts- eller schablonsiffror. 

Statistiken som redovisas i nulägesbeskrivningen är från 2016, den måste 

uppdateras. Statistiken har inga källhänvisningar, saknar bland annat 

beskrivningar om hur den är framtagen och vilka begränsningar den har. Det 

saknas även värden för växtgasutsläpp per invånare i Jämtlands län.  

Statistiken som redovisas ska innehålla volymmängd, alternativt 

energimängd, inte procentsiffror. Detta för att läsaren ska få en uppfattning 

om vilka mängder det rör sig om och att det går jämföra förbrukningen av 

energi med exempelvis produktionen av förnybar energi i länet. 

I en strategi för Jämtlands län ska samtliga tabeller även visa hur det ser ut i 

länet, inte bara på riksnivå. Det gäller i strategins samtliga kapitel. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 30 april 2019 

Remiss – Energi- och klimatstrategi 2030-2030 för Jämtlands län 

Beslutsgång 

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

yttrandet som sitt.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Nils- Erik Werner, miljöstrateg 

jamtland@lansstyrelsen.se - Märk svaret med ”Remissvar energi- och 

klimatstrategi 2020-2030, diarienummer 423-6990-2018” 
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Ks § 87 Dnr 2019-000138  

Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd 
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och 
receptfria läkemedel 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Ansökningsavgift för serverings- och 

tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och 

receptfria läkemedel med följande ändringar:  

 Ansökan om tillstånd för befintliga försäljningsställen ändras till  

1 000 kronor. 

 Ansökan om nytt tillstånd för tobaksförsäljning för övriga ändras till 

3 000 kronor. 

 Försäljning av tobak ändras till 800 kronor. 

 Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel ändras till  

2 500 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen önskar återkoppling i hur förändringarna faller ut 

våren 2020. 

_____________________________________________________________ 

Reservation  

Marie Svensson, V, och Eva-Lena Blom, JVK, reserverar sig till förmån för 

eget förslag. 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, och Eva-Lena Blom, JVK, lämnar följande 

protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet och Jämtlands Väl Krokom förstår den goda intentionen av 

presidiets förslag till beslut att försöka hålla avgifterna nere för våra lokala 

handlare, men vi anser inte att samhället ska subventionera konsumtion eller 

försäljning av just alkohol och tobak (genom att inte ens ha 

kostnadstäckande avgifter). Signalvärdet blir missvisande med presidiets 

förslag till beslut. Vi ska sträva efter att bli en rökfri region. 
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Ks § 87 (forts) Dnr 2019-000138  

 

Protokollsanteckning 

Niklas Rhodin, S, Sture Hernerud, S, och Maria Jacobsson, S, lämnar 

följande protokollsanteckning:  

Socialdemokraterna anser det är viktigt att vi arbetar för ett rökfritt samhälle. 

Vi menar att det är viktigt att det finns seriösa granskningsfunktioner av 

försäljning av tobak. Beslutet kommer utvärderas inom ett år för att se 

effekterna av beslutet. 

Protokollsanteckning 

Malin Bergman, C, Hans Åsling, C, Karin Jonsson, C, Björn Hammarberg, 

M, Jannike Hillding, M, Jan Runsten, MP, och Kjell Sundholm, KD, lämnar 

följande protokollsanteckning: 

Nivån på taxor för tillstånd och tillsyn har stor betydelse för de praktiska 

möjligheterna att bedriva en god och ändamålsenlig tillsyn. 

En för hög nivå på avgifterna kan resultera i att försäljningsställen försvinner 

och att tillsynsmöjligheten minskar samt den oseriösa handeln ökar. 

Som ett led i att främja folkhälsan är det alltså viktigt att hitta effektiva 

rutiner så att avgifterna kan hållas låga och full kostnadstäckning kan 

uppnås. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande ansöknings- och tillsynsavgifter för serverings- och 

folkölsförsäljning antogs av kommunfullmäktige den 27 september 2018. 

Rubriken på detta dokument har ändrats för att beskriva innehåller och 

avgifterna föreslås bli reviderade med anledning av att en ny tobakslag 

kommer träda i kraft.  

Underlag för beslut 

Presidiets förslag till beslut 7 maj 2019 

Presidiets förslag 190507 – Avgifter  

Socialnämndens förslag till beslut 23 april 2019, § 53 

Socialnämndens förslag 190423 - Avgifter 

Tjänsteutlåtande 190409 
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Ks § 87 (forts) Dnr 2019-000138  

 

Nuvarande avgifter 

Näringslivsenhetens synpunkter 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, och Eva-Lena Blom, JVK, föreslår: 

1. Att beslutet om avgifternas storlek ska ha full kostnadstäckning vid 

tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen och kontroll enligt 

lagen om försäljning av receptfria läkemedel.  

2. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sänka avgifter för 

kommunens näringsidkare inom områden som är både hälso- och 

näringslivsfrämjande.  

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens presidies förslag.  

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens presidies 

förslag.  

Jan Runsten, MP, föreslår bifall till kommunstyrelsens presidies förslag. 

Hans Åsling, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens presidies förslag. 

Hans Åsling, C, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, och Eva-Lena 

Bloms, JVK, förslag punkt 1.  

Kjell Sundholm, KD, föreslår bifall till kommunstyrelsens presidies förslag. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens presidies förslag, som föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Ansökningsavgift för 

serverings- och tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, 

folköl och receptfria läkemedel med följande ändringar: Ansökan om 

tillstånd för befintliga försäljningsställen ändras till 1 000 kronor. Ansökan 

om nytt tillstånd för tobaksförsäljning för övriga ändras till 3 000 kronor. 

Försäljning av tobak ändras till 800 kronor. Försäljning av folköl, tobak och 

receptfria läkemedel ändras till 2 500 kronor.  

Kommunstyrelsen önskar återkoppling i hur förändringarna faller ut våren 

2020. 

Till det har kommit förslag om att det i beslutet om avgifternas storlek ska ha 

full kostnadstäckning vid tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen 

och kontroll enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sänka avgifter för 

kommunens näringsidkare inom områden som är både hälso- och 

näringslivsfrämjande. 
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Ks § 87 (forts) Dnr 2019-000138  

 

Ordförande kommer fråga på förslagen var för sig.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på kommunstyrelsens presidies förslag punkt 1 om att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Ansökningsavgift för 

serverings- och tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, 

folköl och receptfria läkemedel med följande ändringar: Ansökan om 

tillstånd för befintliga försäljningsställen ändras till 1 000 kronor. Ansökan 

om nytt tillstånd för tobaksförsäljning för övriga ändras till 3 000 kronor. 

Försäljning av tobak ändras till 800 kronor. Försäljning av folköl, tobak och 

receptfria läkemedel ändras till 2 500 kronor finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på kommunstyrelsens presidies förslag punkt 2 om att 

kommunstyrelsen önskar återkoppling i hur förändringarna faller ut våren 

2020 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på Marie Svenssons, V, och Eva-Lena Bloms, JVK, förslag punkt 

1 om att beslutet om avgifternas storlek ska ha full kostnadstäckning vid 

tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen och kontroll enligt lagen 

om försäljning av receptfria läkemedel finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det.  

Efter fråga på Marie Svenssons, V, och Eva-Lena Bloms, JVK, förslag punkt 

2 om att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sänka avgifter för 

kommunens näringsidkare inom områden som är både hälso- och 

näringslivsfrämjande finner ordförande att kommunstyrelsen avslår det.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens presidies 

förslag punkt 1 och punkt 2 och att Marie Svenssons, V, och Eva-Lena 

Bloms, JVK, förslag punkt 1 och punkt 2 avslås.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 88 Dnr 2019-000091  

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
avseende intern kontroll 

Kort sammanfattning 

Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska rutinerna kring 

kommunens interna kontroll. Efter genomförd granskning lämnas sex 

rekommendationer.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – Grundläggande 

granskning avseende internkontroll. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring 

kommunens interna kontroll.  

Utifrån lämnande rekommendationer önskar revisionen få svar på vilka 

åtgärder som planeras att vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i 

anslutning till respektive rekommendation:   

 Att kommunstyrelsen utifrån ramverket COSO utvecklar den befintliga 

ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodellen så att den interna 

kontrollen integreras 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendation och under 

2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i uppdrag 

att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. I 

uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av 

fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 

säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 

gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. 

 Att kommunstyrelsen tydliggör vilka av fullmäktiges övergripande mål 

som berör vilka nämnder 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendation och under 

2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i uppdrag 

att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO.  
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Ks § 88 (forts) Dnr 2019-000091  

 

I uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av 

fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 

säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 

gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. 

 Att kommunstyrelsen tar initiativ till att identifiera kommunens 

väsentliga processer 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendation och under 

2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i uppdrag 

att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. I 

uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av 

fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 

säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 

gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. 

 Att kommunstyrelsen, utifrån sin roll som verksamhetsnämnd och 

samtliga nämnder identifierar sina väsentliga processer för att kunna 

identifiera risker och fastställda kontrollaktiviteter 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendation och under 

2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i uppdrag 

att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. I 

uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av 

fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 

säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 

gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. 

 Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer gemensamma 

processer med till exempel gemensamma nämnder, kommunalförbund 

och kommunala bolag 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendation och under 

2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i uppdrag 

att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. I 

uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av 

fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 

säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 

gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. 
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Ks § 88 (forts) Dnr 2019-000091  

 

 Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer att den interna 

kontrollen omfattar kommunal verksamhet som lämnats över till annan 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendation och under 

2019-2020 kommer kommunens kvalitetssamordningsgrupp att ha i uppdrag 

att tydliggöra intern kontroll och styrning utifrån ramverket COSO. I 

uppdraget ligger även tydliggörande av vilka nämnder som berörs av 

fullmäktiges mål, identifiering av kommunens väsentliga processer och 

säkerställande av utförandet av gemensamma processer med till exempel 

gemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag.          

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 17 april 2019 

Rapport - Grundläggande granskning avseende internkontroll 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner svar på revisionsrapport – Grundläggande granskning avseende 

internkontroll. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

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

in i Stratsys 
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Ks § 89 Dnr 2019-000134  

Revidering av taxa för felparkeringsavgift 

Kort sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog beslut om felparkeringsavgift den 1 mars 2000, § 9.  

Förslag finns att införa kommunal parkeringsövervakning och då finns även 

behov av översyn av felparkeringsavgifter. Det är kommunfullmäktige som 

slutligen tar beslut om förändring i taxa. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av lagen om 

felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 500 kronor för att gälla 

för ej följd föreskrift gällande: 

- Överskriden parkeringstid. 

- Parkering gällande laddplats. 

- Parkering för visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av lagen om 

felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 600 kronor på otillåten 

parkering på tomtmark. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av lagen om 

felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 800 kronor för parkering 

vid stannande och parkeringsförbud. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av lagen om 

felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 1000 kronor för 

parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade med tillstånd. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redaktionell ändring görs i bakgrundstexten.  

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av att revidera taxan för felparkeringsavgift då det har gått 

19 år sedan senaste revideringen. Då det även finns ett ärende om införandet 

av kommunal parkeringsövervakning så är det rimligt att även se över taxan 

för felparkeringsavgift.  
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Kommunfullmäktige har i sitt beslut från 1 mars 2000 haft en taxa på 400 

kronor för alla förseelser på gator, vägar och parkeringsplatser.   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 26 april 2019 

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige den 1 mars 2000, § 9 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Hans Åsling, C, föreslår avslag till grundförslaget. 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget.  

Maria Jacobsson, S, föreslår en redaktionell ändring i bakgrundstexten.  

Eva-Lena Blom, JVK, Ronny Karlsson, SD, Kjell Sundholm, KD, och Jan 

Runsten, MP, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att med stöd av lagen om felparkeringsavgift 

(1976:206) införa en taxa på 500 kronor för att gälla för ej följd föreskrift 

gällande: Överskriden parkeringstid. Parkering gällande laddplats. Parkering 

för visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp. Kommunfullmäktige 

beslutar att med stöd av lagen om felparkeringsavgift (1976:206) införa en 

taxa på 600 kronor på otillåten parkering på tomtmark. Kommunfullmäktige 

beslutar att med stöd av lagen om felparkeringsavgift (1976:206) införa en 

taxa på 800 kronor för parkering vid stannande och parkeringsförbud. 

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av lagen om felparkeringsavgift 

(1976:206) införa en taxa på 1000 kronor för parkering på parkeringsplats 

avsedd för rörelsehindrade med tillstånd.  

Till det har kommit förslag till avslag till grundförslaget. 

Det har även kommit ett förslag om en redaktionell ändring i 

bakgrundstexten. 

Ordförande kommer först fråga på grundförslaget, bifall mot avslag och 

sedan frågar hon på den redaktionella ändringen.   

Beslutsgången godkänns. 
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Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.  

Efter fråga på den redaktionella ändringen i bakgrundstexten finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Kommunal parkeringsövervakning 

Kort sammanfattning 

För att en kommun ska utföra parkeringsövervakning krävs ett beslut av 

kommunen. I beslutet om parkeringsövervakning ska det enligt 2 § "Lag 

(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning" framgå inom vilket 

område som övervakning ska ske och det minsta antalet parkeringsvakter 

som behövs. 

Beslut om införandet av kommunalparkeringsövervakning behöver tas av 

kommunfullmäktige, då det inte är delegerat till trafiknämnden i Krokoms 

kommun.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige inför kommunal parkeringsövervakning, enligt 2 § 

"Lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24)".  

2. Krokoms kommun ska svara för parkeringsövervakning enligt 

områdeskartan med minst en parkeringsvakt.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har ingen kommunal parkeringsövervakning i dag, utan 

endast polisen har möjlighet att bötfälla felparkerade. Framkomlighet och 

tillgänglighet måste fungera bättre och därför behöver trafikskyltning och 

lokala trafikföreskrifter ses om och parkeringsövervakning tillämpas. Detta 

för att eftersträva att regler för parkering efterföljs. Ett beslut av kommunen 

om att ett område ska omfattas av kommunal parkeringsövervakning, 

behöver inte innebära att kommunen aktivt bedriver övervakning i området 

men om behov uppstår finns möjligheten. Polismyndigheten har remitterats 

och har ställt sig positivt till införandet av kommunal parkeringsövervakning 

på Genvägen Krokom, parkering bakom ICA samt pendelparkering vid 

tågstation Krokom, enligt områdeskartan. Bygg-och miljönämnden tillika 

trafiknämnd ställer sig också positiv till införandet av kommunal 

parkeringsövervakning. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande med områdeskarta 7 maj 2019  

Protokollsutdrag – Bygg- och miljönämnden den 20 mars 2019, § 25  
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Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Eva-Lena Blom, JVK, föreslår avslag till grundförslaget. 

Hans Åsling, C, föreslår avslag till grundförslaget. 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Kjell Sundholm, KD, föreslår avslag till grundförslaget.  

Jan Runsten, MP, föreslår bifall till grundförslaget. 

Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införa kommunal parkeringsövervakning, enligt 2 § 

"Lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24)". Krokoms 

kommun ska svara för parkeringsövervakning enligt områdeskartan med 

minst en parkeringsvakt. 

Till det har kommit förslag till avslag till grundförslaget. 

Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.  

Omröstning begärs. 

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som avslår grundförslaget 

röstar Nej. 

Omröstningsresultat   Ja Nej 

Malin Bergman, C, ordförande  X 

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande X 

Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande  X 

Hans Åsling, C    X 

Karin Jonsson, C   X 

Jannike Hillding, M   X 

Jan Runsten, MP   X 

Kjell Sundholm, KD    X 

Maria Jacobsson, S   X 

Sture Hernerud, S    X 

Marie Svensson, V   X 

Eva-Lena Blom, JVK    X 

Ronny Karlsson, SD   X 
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Med 9 Ja och 4 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

grundförslaget.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Delegering till trafiknämnden om kommunal 
parkeringsövervakning 

Kort sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har enligt reglemente delegation på att fullgöra 

kommunens uppgifter som trafiknämnd, med ansvar att meddela lokala 

trafikföreskrifter för trafik på väg eller i terräng. Förslag finns att Krokoms 

kommun nu inför kommunal parkeringsövervakning i delar av centrala 

Krokom, men det kommer även behövas utökas till att gälla på fler områden 

med kommunal tomt och gatumark.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige delegerar till trafiknämnden att själva ta beslut om 

ytterligare områden med kommunal parkeringsövervakning.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har ingen kommunal parkeringsövervakning i dag, utan 

endast polisen har möjlighet att bötfälla felparkerade. Framkomlighet och 

tillgänglighet måste fungera bättre och därför behövs trafikföreskrifter ses 

över och parkeringsövervakning tillämpas. Ett beslut av kommunen om 

parkeringsövervakning behöver inte innebära att kommunen aktivt bedriver 

övervakning i området men om behov uppstår finns möjligheten.  

Det kommer behövas utökas områden med kommunal 

parkeringsövervakning att gälla fler vägar, tomtmark och parkeringar runt 

om i kommunen, bland annat runt skolor och förskolor. Det är en fördel om 

den nämnd som tar beslut om lokala trafikföreskrifter även har möjlighet att 

utöka områden med kommunalparkeringsövervakning.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 26 april 2019 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Kjell Sundholm, KD, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att delegera till trafiknämnden att själva ta beslut om 

ytterligare områden med kommunal parkeringsövervakning. 
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Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Utvärdering av kommundirektören 

Politisk diskussion och utvärdering av Jonas Törngrens prestation som 

kommundirektör. 

_____     
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Särskilt boende 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att upphandla platser för särskilt boende 

inom ramen för LOU (det innebär att utföraren svarar för 

lokalförsörjning, drift och finansiering av ett boende).  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att upprätta 

förfrågningsunderlag och slutföra upphandlingen.  

___________________________________________________________ 

Reservation  

Niklas Rhodin, S, Sture Hernerud, S, och Maria Jacobsson, S, reserverar sig 

till förmån för eget förslag. 

_____ 

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

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:  

Särskilt boende Kvarna 2.0 inklusive SoL-boende. På socialnämnden när 

detta ärende var uppe för beslut den 23/4, blev beslutsprocessen ej korrekt. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkade på en återremiss och då ska 

återremissen avgöras först och ställas mot att ärendet ska avgöras i dag. 

Ordförande med flera säger att återremissen ska ställas mot förslag till 

beslut. Vilket också sker på mötet. Vilket gör att Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna inte kunde göra sina yrkanden på ärendet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Entreprenadupphandling för uppförande av ett särskilt boende för 36 brukare 

samt ett vidbyggt gruppboende med särskild service för sju (7) brukare har 

bjudits på räkning.  

Mycket få anbud inkom och endast ett (1) klarade samtliga skallkrav. Budet 

översteg i hög grad budgeterat utrymme. Dessutom har ny information kring 

behovet av antalet platser för särskilt boende framkommit under den senaste 

tiden. Ett boende för 36 brukare kommer inom kort vara helt otillräckligt (se 

bilagor) vilket innebär att ytterligare ett nytt särskilt boende skulle vara 

nödvändigt att bygga i närtid.  
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Bedömningen var därför att upphandlingen skulle avbrytas, ett nytt 

förfrågningsunderlag arbetas fram med uppdaterade parametrar avseende 

antal platser och utformning samt i samband med detta fatta beslut om 

investeringsram och ägandeform.  

Nytt beslut 

Krokoms kommun vill ha in fler privata aktörer till kommunen. Ett sätt är att 

upphandla drift av särskilt boende.   

Alternativet är att besluta att Krokoms kommun fortsätter drift i egen regi 

med utgångspunkt från att det särskilda boendet i kommunen tillhör de mest 

kostnadseffektiva med bäst kvalitet i riket (enligt utredning av Ensolution).  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 15 maj 2019 

Socialnämnden den 23 april 2019, § 54 

Befolkningsutveckling särskilt boendeplatser till 2030 

Risk- och konsekvensanalys fördröjning byggnation särskilt boende 

Beräknad kostnad för byggnation och drift i egen regi 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Niklas Rhodin, S, Sture Hernerud, S, och Maria Jacobsson, S, föreslår: 

1. Ge SABY i uppdrag att beställa kontor på Hällebo för chefer så att de 6-7 

lägenheter som i dag används som kontor kan frigöras till boende. 

2. Ge uppdrag till Krokomsbostäder att utreda utbyggnad av 

Blomstergården med 27 platser + anex med 8 SoL platser. I beslutet ska 

socialnämndens och samhällsbyggnadsnämndens utökade budgetram 

presenteras och vilka omprioriteringar/besparingar som nämnderna måste 

göra för att klara det.  

3. I samma utredning ge förslag och pris på om/nybyggnad av köket på 

Blomstergården.  

4. Besluta om att Hällebo och Solbacka ska förutom att vara service till 

ortens innevånare när det gäller särskilda boendeplatser, ses som ett 

arbetsmarknadsområde och därför fastslå att dessa ska vara kvar och 

utvecklas. 

5. Nästa steg i utredningen, att se över vilka om/tillbyggnader som kan ge 

ytterligare platser i de befintliga 3 särskilda boendena, efter 2025. 
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Marie Svensson, V, föreslår:  

1. Att nya demensboendet, SoL-boendet och särskilda boendet ska ha totalt 

62 platser (36+8+18). Att en ytterligare 9+9 avdelning byggs på som en 

halvmåne till befintlig konstruktion.  

2. Att säkerställa utemiljön för övriga SÄBO på Kvarna om man bygger 

flera våningsplan så man möjliggör för övriga SÄBO-boende samt SoL-

boendet.  

3. Att specificera vad demensboendet, SoL-boendet och särskilda boendet 

ska innehålla.  

4. Att man ger chefen för Bistånd i uppdrag att se över antalet 

hemtjänsttimmar och kommer med förslag på rimlig höjning för att möta 

de ökade behoven av hemtjänst/särskilt boende innan det finns fler 

särskilda boendeplatser att tillgå i kommunen. För att minska kö till 

särskilt boende, risk för vite, risk för betalningen av färdigbehandlade till 

Region Jämtland Härjedalen för att minska nämndens kostnader totalt 

sätt.  

5. Att räkna på vad den faktiska % är för 80+ efter att vi höjt upp behovet 

av särskilt boende efter det att uträkningen gjordes på 23 %. Då 

socialnämnden skapat ett större behov av särskilt boende tidigare än förut 

på grund av sänkningen av taket på hemtjänsttimmar till 100 

timmar/månanden innan eventuellt SÄBO-beslut.  

6. Att Kvarna 2:0 ska drivas och byggas i egen regi, det är det mest 

kostnadseffektiva förslaget och till högst kvalitet. 

_____ 

Ajournering begärs klockan 16.03-16.15. 

_____ 

Malin Bergman, C, Hans Åsling, C, Karin Jonsson, C, Björn Hammarberg, 

M, Jannike Hillding, M, Jan Runsten, MP, och Kjell Sundholm, KD, föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

1. besluta att upphandla platser för särskilt boende inom ramen för LOU 

(det innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning, drift och 

finansiering av ett boende).  

2. uppdra till socialnämnden att upprätta förfrågningsunderlag och slutföra 

upphandlingen. 

Maria Jacobsson, S, föreslår att ärendet återremitteras.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(34) 

Sammanträdesdatum 

22 maj 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 93 (forts) Dnr 2019-000051  

 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, Sture Herneruds, S, 

och Maria Jacobssons, S, förslag punkt 4.  

Andreas Karlsson, C, och Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Grundförslaget innehåller två förslag, förslag 1 som föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphandla 72+8 

platser för särskilt boende inom ramen för en objektsupphandling (det 

innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning, drift och finansiering av ett 

boende). Förslag 2 som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att upphandla byggnation (eget ägande) av 

fastighet avseende 72+8 platser särskilt boende. Besluta att driften sker i 

egen regi.  

Till det har kommit tre förslag på mötet samt förslag om att återremittera 

ärendet.  

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

det ska avgöras senare, återremitteras. Om kommunstyrelsen inte bifaller 

återremiss kommer ordförande fråga på de två förslagen i grundförslaget 

samt de tre förslagen som lagts på mötet, var för sig.    

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller senare finner ordförande att 

ärendet ska avgöras i dag. 

Omröstning begärs.  
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De som vill att ärendet ska återremitteras röstar Ja och de som vill att ärendet 

ska avgöras i dag röstar Nej. 

Omröstningsresultat   Ja Nej 

Malin Bergman, C, ordförande   X 

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande  X 

Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande  X 

Hans Åsling, C    X 

Karin Jonsson, C    X 

Jannike Hillding, M    X 

Jan Runsten, MP    X 

Kjell Sundholm, KD    X 

Maria Jacobsson, S   X 

Sture Hernerud, S   X  

Marie Svensson, V   X 

Eva-Lena Blom, JVK   X  

Ronny Karlsson, SD    X 

Med 5 Ja och 8 Nej finner ordförande att ärendet ska avgöras i dag.   

Efter fråga på förslag 1 i grundförslaget finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det. 

Efter fråga på förslag 2 i grundförslaget finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det. 

Efter fråga på Niklas Rhodins, S, Sture Herneruds, S, och Maria Jacobssons, 

S, förslag punkt 1-5 finner ordförande att kommunstyrelsen avslår det.  

Efter fråga på Marie Svenssons, V, förslag punkt 1-6 finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det. 

Efter fråga på Malin Bergmans, C, Hans Åslings, C, Karin Jonssons, C, 

Björn Hammarbergs, M, Jannike Hilldings, M, Jan Runstens, MP, och Kjell 

Sundholms, KD, förslag punkt 1-2 finns ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Information - Tillväxtstrategi 2019-2035 

Jonas Törngren, kommundirektör, informerar om Tillväxtstrategi 2019-2035. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 4 juni 2019.  

__________________________________________________________ 
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Information - Rambudget 2020 

Samverkanspartiernas förslag till rambudget 2020. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 4 juni 2019.  

_____________________________________________________________    
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Ks § 96 Dnr 2019-000012  

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats nedan.     

_____________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande 

och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte 

att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 

beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv 

ta över ärendet och fatta beslut. 
 

Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: 

    Delegat 

1 Beställningsrätt ID-06 kort  Kommundir 

 

   Dnr KS 19/143 

2 Beslut 190507, Krokoms kommun medfinansierar Kommundir 

 180 000 kr för år 2019 och 250 000 för år 2020  

 avseende Inkubatorns verksamhet 

 

   Dnr KS 19/152 

3 Ordförandebeslut 190507, Medel från kommunens Ks ordf 

 utvecklingsfond till barn- och utbildningsnämnden 

 för att under 2019 behålla nuvarande organisation 

 

   Dnr KS 19/158 

4 Beslut 190510, Valaffischering i Krokoms kommun  Kommundir 

 inför val till Europaparlamentet 2019 

_____ 
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Ks § 97 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Socialnämnden: protokollsutdrag 190423 § 49, Omställning Arbete och 

Integration 

 

  Dnr 28 

2 Jämtland Härjedalen Turism, JHT: 190403, antaget ägardirektiv vid 

JHT:s årsstämma 190328 

  

3 Överförmyndarnämnden: protokoll 190417, från Gemensam 

överförmyndarnämnd, GON 

 

4 Atlantbanan: minnesanteckningar 190412 från styrgruppsmöte #1 

Partnerskapet Atlantbanan 2019 

   

  Dnr KS 18/192 

5 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 190409 § 40, 

Revisionsrapport – Uppföljning av revisorernas granskning år 2014-2015 

 

  Dnr KS 18/245 

6 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 190411 § 40, 

Medborgarförslag – Höj temperaturen i vattnet på Krokoms badhus 

 

  Dnr KS 18/283 

7 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 190409 § 39, 

Revisionsrapport – Uppföljning granskning av kompetensförsörjning 

 

  Dnr KS 19/004 

8 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 190507 

 

  Dnr KS 19/029 

9 SmåKom: 190430, nyhetsbrev  

 

  Dnr KS 19/121 

10 Föräldrar Kaxås skola: 190405, brev till ledamöter och ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 

Krokoms kommun angående Kaxås skola 

_____ 
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Ks § 98 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 18/248 

3 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 

4 Motion – Satsning på härproduktion 

 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/264 

5 Motion – Flexiblare barnomsorg 

  Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/265 

6 Motion – Säkrare skolvägar 

 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/333 

7 Motion – sex timmars arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden! 

 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

   Dnr KS 19/009 

8 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras 

till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige 

senast i februari 2020. 
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Ks § 98 (forts) Dnr 2019-000019  

 

   Dnr KS 19/026 

9 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 

10 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 2019. 

   Dnr KS 19/072 

11 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 

12 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 

2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare. 

   Dnr KS 19/070 

13 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 

14 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 

15 Motion – Billigare busskort för äldre m fl. Motionen remitteras till 

 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 

2020.  

   Dnr KS 19/067 

16 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och 

 miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 

2020. 
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Ks § 98 (forts) Dnr 2019-000019  

 

Revisionsrapporter 

     Dnr KS 18/236 

1 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport per juni 2018. 

_____ 

 

 


