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Ks § 159 Dnr 2020-000002  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar; 

Utgår: Översyn av nämndsorganisationen i Krokoms kommun 

Tillägg: Övriga frågor     

_____________________________________________________________ 
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Ks § 160 Dnr 2020-000003  

Informationer  

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Tågstopp Nälden 

Lägesrapport 

 Långsiktig ekonomisk hushållning 

Kommundirektören berättar hur kommunen arbetar med långsiktig 

ekonomisk hushållning. Strategiskt arbete inom exempelvis områdena 

upphandling och inköp, lokalutnyttjande, resursfördelningssystem etc, 

kan bidra till måluppfyllnad, goda affärer, att skattemedel utnyttjas så bra 

som möjligt och god kostnadseffektivitet.  

_____ 

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

 Inbjudan till kunskapskväll kring vattenbruk och fiskodling, 29/9 

Inbjudan kommer 

 Upphandling särskild kollektivtrafik 
Lägesrapport 

_____ 

Peter Tholén och Lars Wissing, Östersunds kommun, Oscar Aspman 

 Rötgasanläggning i Östersund för länets matavfall 

Krokoms kommun föreslås gå in som microägare i ett gemensamt 

länsprojekt kring en rötgasanläggning för matavfall. Ärendet återkommer 

till kommunstyrelsen för beslut. 

_____  
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Ks § 161 Dnr 2020-000216  

Delårsrapport 2020, kommunstyrelsens verksamheter 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i bifogad delårsrapport med 

måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommunstyrelsens 

verksamheter 2020. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att intensifiera arbetet så att ökad 

måluppfyllelse för verksamhetsmålen uppnås.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i delårsrapport med 

måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2020.  

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-11 

Delårsrapport 2020, kommunstyrelsens verksamheter 2020-09-10 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ordförande Karin Jonsson, C: Följande tillägg görs: ”Kommundirektören får 

i uppdrag att intensifiera arbetet så att ökad måluppfyllelse för 

verksamhetsmålen uppnås.” 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner delårsrapporten med måluppfyllelse och verksamhetsberättelse 

för år 2020.  

Till det har det kommit ett tilläggsförslag om att ge kommundirektören i 

uppdrag att intensifiera arbetet för att öka måluppfyllelsen.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och därefter på 

tilläggsförslaget.  
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Ks § 161 (forts) Dnr 2020-000216  

Delårsrapport 2020, kommunstyrelsens verksamheter 

 

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller detta. 

_____ 

Kopia till 

Ekonomichefen 

Kommundirektören 
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Ks § 162 Dnr 2020-000215  

Delårsrapport 2020, Krokoms kommun 

Kort sammanfattning 

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

utfallet för hela 2020, har genomförts. Prognosen visar på ett överskott på 

+29 mnkr för helåret, att jämföras med budgeterade +10,4 mnkr. Det 

positiva resultatet beror bland annat på förstärkningar av generella 

statsbidrag för året, både kopplat till rådande pandemi och övriga 

välfärdssatsningar.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

delårsrapporten. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta sträva efter 

en ekonomi i balans i den egentliga verksamheten, exklusive de extra 

kostnader som uppkommit och kommer att uppkomma under året till 

följd av rådande pandemi.  

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Vi i socialdemokraterna ser med oro på att den ekonomiska situationen 

fortsatt är svår och underskotten ökar speciellt i socialnämnden. En del av 

detta är kopplat till Covid-19 och det är bra att vi bryter ut de kostnaderna. 

Vi ser ändå att det finns strukturella problem i nämnder som flera år i rad 

gått med underskott. Vi har flera gånger påtalat att besparingar måste ha 

långsiktig bärighet, för att minska kostnadsmassan och göra saker på ett 

annat, gärna bättre sätt. 

Maria Jacobsson, Sture Hernerud, Mikael Karlsson, samtliga S 

Beskrivning av ärendet 

Uppföljning har gjorts efter 6 månader. I anslutning till uppföljningen har en 

resultatprognos för helår 2020 upprättats, och bokslut efter sex månader. 

Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är +29 mnkr. Det är 

klart högre än budgeterade +10,4 mnkr.  
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Ks § 162 (forts) Dnr 2020-000215  

Delårsrapport 2020, Krokoms kommun  

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-11 

Delårsrapport 2020 för Krokoms kommun, 2020-09-10 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna 

delårsrapporten, och att samtliga nämnder uppmanas att sträva efter en 

ekonomi i balans. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 163 Dnr 2020-000217  

Delårsrapport 2020, Krokomsbostäder AB 

Kort sammanfattning 

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

godkännande.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

delårsrapport för 2020 för Krokomsbostäder AB.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokomsbostäder har lämnat sin delårsrapport januari-juni 2020. 

 Intäkterna för perioden uppgår till cirka 54,826 tkr (54,848) 

 Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka 3,006 tkr (3,672) 

 Uthyrningsgrad vid periodens slut, bostäder 96,80% (98,07%) 

 Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 2,590 tkr (23,736) 

 Genomsnittlig låneränta vid periodens slut: 0,54% (0,42%) 

 Prognos helårsresultat före bokslutsdispositioner enligt K3: 

4,843 tkr (Budget 4,368 tkr)  

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-11 

Delårsrapport Krokomsbostäder AB, augusti 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att delårsrapporten 2020 för Krokomsbostäder 

AB godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta. 

_____  
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Ks § 163 (forts) Dnr 2020-000217  

Delårsrapport 2020, Krokomsbostäder AB 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 164 Dnr 2020-000225  

Lokalförsörjning Aspås och Rödöns skolor 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Rödöns 

skola ska tillföras en fristående huskropp i två våningar.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ärendet hanteras inom ramen för Rambudget 2021, plan 2022-2023.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade 1 september 2020, § 70, ärendet 

om lokalförsörjning vid Aspås och Rödöns skolor. Ärendet återremitterades 

gällande Aspås skola. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige att Rödöns skola ska tillföras en fristående huskropp i 

två våningar. Lokalförsörjningsplan och lokalförsörjningsstrategi från 2017 

visar att de båda skolorna är i stora behov av att få sin lokalyta uppgraderad 

så att den matchar antalet elever. Trångboddheten i Aspås och Rödön löstes 

kortsiktigt inför höstterminen 2020 genom att flytta eleverna i årskurs 6 till 

Nyhedens skola. Under våren 2020 tog barn- och utbildningsnämnden ett 

beslut om att en långsiktig plan för att lösa trångboddheten ska tas fram, och 

att detta ska ske senast till läsåret 21/22.  

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-11 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01 § 70 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att ärendet om lokalförsörjning ska hanteras 

inom Rambudget 2021, plan 2022-2023.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 
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Ks § 164 (forts) Dnr 2020-000225  

Lokalförsörjning Aspås och Rödöns skolor 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 1 oktober 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 165 Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Kort sammanfattning 

Rambudget för år 2021, plan för 2022-23 ska antas av kommunfullmäktige 

den 1 oktober, enligt reviderad tidplan.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras och tas upp för beslut på kommunstyrelsens 

extrainkallade sammanträde 1 oktober.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Rambudget för år 2021, plan för 2022—23 ska antas av kommunfullmäktige 

den 1 oktober, enligt reviderad tidplan. Förvaltningen har under augusti och 

september månader uppdaterat budgetunderlag avseende skatte- och 

statsbidragsintäkter, samt har uppdaterat kommunens investeringsplan. Detta 

har sedan presenterats för kommunstyrelsen och för olika grupper av 

politiska företrädare under slutet av augusti och hittills under september 

månader. Utifrån dessa underlag arbetas sedan politiska förslag till 

rambudget fram. Oavsett vilket budgetförslag som antas av 

kommunfullmäktige, behöver ett antal formella beslut tas som en del av 

budgetbeslutet.  

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-15 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ordförande Karin Jonsson, C: Ärendet återremitteras och tas upp för beslut 

på kommunstyrelsens extrainkallade sammanträde 1 oktober.  
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Ks § 165 (forts) Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag med ett antal underpunkter, grundförslaget, som föreslår 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om rambudget 

för 2021, plan 2022-2023. 

Till det har det kommit ett förslag på återremiss. 

Ordförande kommer först att fråga om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. Om ärendet ska avgöras idag kommer ordförande att fråga på 

grundförslaget, bifall eller avslag.  

Beslutsgången godkänns.  

På fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras finner ordförande 

att ärendet ska återremitteras. 

_____  

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 166 Dnr 2020-000131  

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt 
inom Stråket-området 

Kort sammanfattning 

För att nå kommunens mål om minst 16000 invånare år 2030 krävs nya 

exploateringsområden för bostäder. 

Kommunfullmäktige fattade i november 2018 ett principbeslut angående 

finansiering av kommande VA-investeringar. Där framgår att 

kapacitetshöjande åtgärder till följd av kommunens tillväxtmål ska bekostas 

med skattemedel. 

Den 22 april i år beviljade kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för 10 

mkr för att inleda arbetet med VA-investeringar i Stråket-området (Sträckan 

Ås-Krokom). Kommunstyrelsen beslutade även att det skulle tas fram ett 

bättre underlag om hur kostnaderna är fördelade mellan huvudledningar och 

nästa steg i planen för områdena till bostäder och industri 

För att komma vidare i arbetet med att utveckla nya områden för bebyggelse, 

krävs nu ett principbeslut om utbyggnad av VA-infrastruktur..  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att fatta ett 

rambeslut avseende VA-infrastruktur som omfattar finansiering av 

tillväxtfrämjande VA-utbyggnad i Stråket-området (sträckan Ås-

Krokom). Storleken på investeringen över tid är beräknad till 310 mnkr 

och finansieras som en kommunal investering. 

 

För perioden 2021-2023 kommer medel att avsättas i kommande 

rambudget omfattande cirka 210 mnkr. Resterande investeringsmedel 

fördelas över perioden 2024-2030. 

 

Fördelningen mellan kommande år är preliminär. 

Kommunstyrelsen kommer att bevilja ett antal igångsättningstillstånd 

inom detta inriktningsbeslut allt eftersom projektet fortlöper. 

_____________________________________________________________ 
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Ks § 166 (forts) Dnr 2020-000131  

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt 
inom Stråket-området 

Protokollsanteckning 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet idag. 

Marie Svensson, V 

Vi socialdemokrater vill att vi ser över möjligheterna till ett fortsatt eller 

utökat samarbete med Östersunds kommun vad gäller vatten och avlopp i 

södra delen av Ås. 

Maria Jacobsson, Sture Hernerud, Mikael Karlsson, samtliga S 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har satt ett förändringsmål att växa till minst 16 000 invånare till 

år 2030. Stråket-området har identifierats som ett av de mest attraktiva 

områden där kommunen kan erbjuda boende på landsbygden och samtidigt 

ha närhet till Krokom och Östersund för arbetspendling.  

Det kommunala ledningsnätet med tillhörande VA-anläggningar har inte 

tillräcklig kapacitet för att kunna ansluta ytterligare bostads- och 

handel/industriområden. 

Utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund har kommunfullmäktige 

beslutat om förändringsmål. Två av dessa står i relation till utbyggnad av 

Stråket-området, nämligen; 

 Antal invånare ska följa plan mot befolkningsmålet 16 000 invånare 

2030 

 Utbud, antal och bredd av bostäder ska öka  
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Ks § 166 (forts) Dnr 2020-000131  

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt 
inom Stråket-området 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-09-14 

Presentation 2020-04-16 

Beslut, Kommunstyrelsen 2020-04-22 

SWOT Alternativ, Samhällsbyggnad 2020-04-15 

Bakgrund, Samhällsbyggnad 2020-04-15 

Statusrapport ÅS VA, Samhällsbyggnad våren 2020 

Projektplan, Samhällsbyggnad våren 2020 

Bildspel Verksamhetskonferens feb 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

rekommenderar kommunfullmäktige att fatta ett rambeslut avseende VA-

infrastruktur, som omfattar finansiering av tillväxtfrämjande VA-utbyggnad i 

Stråket-området.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 167 Dnr 2018-000297  

Översyn av nämndsorganisationen i Krokoms kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

_____________________________________________________________  
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Ks § 168 Dnr 2020-000195  

Inspel till upprättandet av länsgemensam 
påverkansagenda 

Kort sammanfattning 

Ett av den regionala utvecklingsnämndens (RUN:s) mål för år 2020 är att 

upprätta en länsgemensam påverkansagenda, som mobiliserar region och 

primärkommuner i påverkansarbete gentemot nationell politisk nivå. Det 

europeiska påverkansarbetet bedriver RUN sedan länge genom de politiska 

nätverken Europaforum Norra Sverige tillsammans med norrländska 

regioner och primärkommuner och Northern Sparsely Populated Areas 

tillsammans med regioner i norra Norge, Sverige och Finland. 

RUN behöver reda ut en del frågeställningar tillsammans med länets 

kommuner. RUN vill få inspel kring kommunernas tankar kring vilket 

upplägg som kommunerna förespråkar.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att Regionala utvecklingsnämnden använder 

sig av en länsgemensam påverkansagenda för att bygga kapacitet för 

förändring i frågor som hämmar: 

 Inriktning på universitets- och högskoleutbildningar som gynnar och 

är relevant för regionens arbetsmarknad och näringsliv 

 Vägstandard och hastighetsbegränsningar 

 Flygets utveckling 

 Järnvägsnätets utveckling 

 Fiberutbyggnad 

 Tillväxt beroende på strandskydd och naturskyddsområden 

 Utveckling av de gröna näringarna och de klimatsmarta företagen 

2. LRF´s utredning bifogas Krokoms kommuns förslag till upplägg.  

_____________________________________________________________   
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Ks § 168 (forts) Dnr 2020-000195  

Inspel till upprättandet av länsgemensam 
påverkansagenda 

Beskrivning av ärendet 

RUN vill få återkoppling kring kommunens tankar kring vilket av följande 

tre upplägg som kommunen förespråkar;  

- Formulering: Vi vill ha en länsgemensam påverkansagenda för att bygga 

kapacitet för förändring i frågor som hämmar… 

- Formulering: Ägarskapet och bärandet av frågorna som prioriteras i en 

länsgemensam agenda är… 

- Formulering: Utformningen av agendan…    

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-02 

Förfrågan Region Jämtland Härjedalen 2020-06-04 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Hans Åsling, C, med bifall av Andreas Karlsson, C; 

Följande tillägg i två punkter görs i förslag till beslut: ”Utveckling av de 

gröna näringarna och de klimatsmarta företagen”, samt  

att LRFs utredning inom ämnet bifogas kommunstyrelsens yttrande.  

Rasmus Ericsson, KD, med bifall av Andreas Karlsson, C;  

Följande ändring görs i förslag till beslut: Punkten ”Universitets- och 

högskoleutbildningar på distans” ändras till ”Inriktning på universitets- och 

högskoleutbildningar som gynnar och är relevant för regionens 

arbetsmarknad och näringsliv”.  

Maria Jacobsson, S, och Marie Svensson, V, föreslår att Rasmus Ericssons 

ändringsförslag avslås.  

Ajournering begärs och genomförs kl 14.40-14.45.  
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Ks § 168 (forts) Dnr 2020-000195  

Inspel till upprättandet av länsgemensam 
påverkansagenda 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag med ett antal underpunkter, grundförslaget, som föreslår 

att Regionala utvecklingsnämnden använder sig av en länsgemensam 

påverkansagenda för att bygga kapacitet för förändring i frågor som hämmar 

ett antal områden.  

Till det har det kommit ett tilläggsförslag i två punkter om att lägga till 

utveckling av gröna näringar och klimatsmarta företag, samt bifoga LRF´s 

utredning till yttrandet.  

Till det har det kommit ett ändringsförslag gällande punkten om universitets- 

och högskoleutbildningar. Det har kommit ett förslag om att avslå 

ändringsförslaget.  

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget, bifall mot avslag.  

Ordförande kommer därefter att fråga på grundförslaget.  

Ordförande kommer till sist att fråga på tilläggsförslaget i två punkter.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

Efter fråga på tilläggsförslaget i två punkter finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

_____ 

Kopia till 

Region Jämtland Härjedalen. LRF´s utredning bifogas.  
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Ks § 169 Dnr 2020-000202  

Remiss - av betänkandet Högre växel i 
minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning 
(SOU 202027) 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har fått möjligheten att yttra sig över betänkandet Högre 

växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning, SOU 

2020:27.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2020-09-07 som sitt eget.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Sverige har haft en minoritetspolitik i tjugo år. Utredningen har haft i 

uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling 

och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras.  

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-15 

Förslag yttrande 2020-09-07 

Remiss 2020-07-02 

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 antar 

förslag till yttrande som sitt eget.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 
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Ks § 169 (forts) Dnr 2020-000202  

Remiss - av betänkandet Högre växel i 
minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning 
(SOU 202027) 

Kopia till 

Kulturdepartementet, med bilagt yttrande 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(53) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 170 Dnr 2020-000204  

Remiss - Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande betänkandet Ökad 

trygghet för visselblåsare SOU 2020:38. Kommunstyrelsens presidium 

beslutade 2020-08-18 att uppdra till HR i samråd med säkerhetssamordnare 

att ta fram förslag på yttrande.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar presidiets förslag till yttrande som sitt eget.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Bedömningen från HR och säkerhetssamordnaren är att betänkande är 

tekniskt, komplicerat och att det berör många rättsområden. Denna 

bedömning delas även av Sveriges Kommuner och Regioner, som arbetar 

med svar på betänkandet.  

Underlag för beslut 

Presidiets utlåtande 2020-09-07 

Presidiets förslag till yttrande 2020-09-07 

HR-avdelningens bedömning 2020-08-31 

Remiss SOU 2020:38 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 

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

presidiets förslag till yttrande som sitt eget. 

Till detta har Marie Svensson, V, föreslagit bifall.  
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Ks § 170 (forts) Dnr 2020-000204  

Remiss - Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38 

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Arbetsdepartementet, med bilagt yttrande 
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Ks § 171 Dnr 2020-000090  

Remiss - Starkare kommuner, med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget, SOU 2020:8, Kommunutredningen 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har fått möjlighet att svara på remissen Starkare 

kommuner, med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SOU 2020:8. 

Samverkansorganet SmåKom har tagit fram ett förslag på yttrande som 

delgetts medlemskommunerna. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag på yttrande 2020-08-31 som sitt eget.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Betänkandet är omfattande och gediget i sin beskrivning av den offentliga 

förvaltningens nuvarande läge. Det innehåller också en del intressanta 

förslag som Krokoms kommun anser vara värda att genomföra direkt 

alternativt utreda djupare. 

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande/förslag på yttrande 2020-08-31 

SmåKoms förslag på yttrande 2020-08-28 

Remiss 2020-03-05 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, och ordförande Karin Jonsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

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

förslag på yttrande som sitt eget.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 
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Ks § 171 (forts) Dnr 2020-000090  

Remiss - Starkare kommuner, med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget, SOU 2020:8, Kommunutredningen 

Kopia till 

Finansdepartementet, med bilagt yttrande 
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Ks § 172 Dnr 2020-000214  

Remiss - Handlingsprogram för ökad säkerhet och 
trygghet 

Kort sammanfattning 

Åre kommun har tagit fram ett nytt handlingsprogram för ökad säkerhet och 

trygghet, som nu är ute på remiss. Krokoms kommun har fått möjlighet att 

svara på remissen.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krokoms kommun har tagit del av rubricerad remiss och har inte några 

synpunkter på innehållet. Åre kommun tar i handlingsprogrammet ett 

helhetsgrepp över säkerhetsområdet, vilket Krokoms kommun ser som 

utvecklande och positivt.  

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-09 

Remiss 2020-08-24 

Beslutsgång 

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

har några synpunkter på remissens innehåll, och att Krokom ser positivt på 

Åre kommuns helhetsgrepp över säkerhetsområdet.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Åre kommun 
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Ks § 173 Dnr 2020-000180  

Remiss - Nytt Trafikförsörjningsprogram för Jämtlands 
län 2021-2026 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissutgåva gällande 

Trafikförsörjningsprogram 2021-2026.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande som sitt eget, med följande 

tillägg och ändringar: 

- I sista stycket görs följande tillägg; ”För att göra kollektivtrafiken 

attraktiv krävs att avgångstider stämmer för resenären. Enligt måltal 

var ”Avgångstider passar mina behov” 36 % under 2019. Det är 

viktigt att avgångstider passar resenärens behov och att detta måltal 

ökar i framtiden.” 

- I processen projektet Östersundslänken saknas 

funktionshinderperspektivet gällande tanken och utformningen av 

hållplatserna. 

- Fokus på tillgänglighet vid upphandling  

2. Begreppet ”funktionsvarierad” ändras i yttrandet till ”personer med 

bristande rörelse- och orienteringsförmåga”. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun tycker att det i stora delar är ett bra trafikförsörjnings-

program, som ser ut att kunna förändra kollektivtrafiken till det bättre med 

bra lösningar och möjlighet till kreativa lösningar.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-09-08 

Remiss 2020-05-14 
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Ks § 173 (forts) Dnr 2020-000180  

Remiss - Nytt Trafikförsörjningsprogram för Jämtlands 
län 2021-2026 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Mikael Karlsson, S; följande tillägg görs i sista stycket i yttrandet: ”För att 

göra kollektivtrafiken attraktiv krävs att avgångstider stämmer för resenären. 

Enligt måltal var ”Avgångstider passar mina behov” 36 % under 2019. Det 

är viktigt att avgångstider passar resenärens behov och att detta måltal ökar i 

framtiden.” 

Marie Svensson, V: följande tre tillägg görs i yttrandet: 

- I processen projektet Östersundslänken saknas 

funktionshinderperspektivet gällande tanken och utformningen av 

hållplatserna. 

- Fokus på tillgänglighet vid upphandling  

- Ändra begreppet i svaret från ”funktionsvarierad” till ”personer med 

bristande rörelse- och orienteringsförmåga”.  

Andreas Karlsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

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

förslag till yttrande som sitt eget.  

Till det har det kommit ett tilläggsförslag angående avgångstider och vikten 

av att dessa passar resenärernas behov och att måltalet för detta ökar.  

Till det har det kommit ett tilläggsförslag i tre punkter om att 

funktionshinderperspektivet saknas i projektet Östersundslänken; att det ska 

vara fokus på tillgänglighet vid upphandlingarna; samt att ordet 

”funktionsvarierad” i yttrandet byts ut mot ”personer med bristande rörelse- 

och orienteringsförmåga”.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan på 

tilläggsförslagen. 

Beslutsgången godkänns. 
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Ks § 173 (forts) Dnr 2020-000180  

Remiss - Nytt Trafikförsörjningsprogram för Jämtlands 
län 2021-2026 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

Efter fråga på tilläggsförslaget angående avgångstider, finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

Efter fråga på tilläggsförslaget gällande tillgänglighet i tre punkter, finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.  

_____ 

Kopia till 

Region Jämtland Härjedalen, med bilagt yttrande 
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Ks § 174 Dnr 2020-000222  

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg E45, 
Jämtlands län 

Kort sammanfattning 

Trafikverket föreslår att hastighetssänkningar ska införas på väg E 45 från 

och med december 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande som sitt eget, med följande 

förtydligande; 

Att genomföra Trafikverkets planer vore förödande för vårt län. 

Krokoms kommun uppmanar istället Trafikverket att ta fram en tydlig 

plan för hur en hastighet på 100 km/timmen på europavägarna i 

Jämtlands län kan uppnås.  

2. Krokoms kommun gör ett publikt uttalande i ärendet.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Trafikverket anser att det är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra 

vissa hastighetssänkningar där man bland annat väger in trafiksäkerhet, 

tillgänglighet, klimat och miljö. Denna remiss avser hastighetsförändringar 

på E 45, men Trafikverket har även aviserat hastighetssänkningar på E 14 

och riksväg 87 under 2021.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande/förslag yttrande 2020-08-24 

Remiss 2020-06-10 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ordförande Karin Jonsson, C; förslag till beslut antas, med följande 

tillägg/förtydligande; ”Att genomföra Trafikverkets planer vore förödande 

för vårt län. Krokoms kommun uppmanar istället Trafikverket att ta fram en 

tydlig plan för hur en hastighet på 100 km/timmen på europavägarna i 

Jämtlands län kan uppnås.” Krokoms kommun ska också göra ett publikt 

uttalande i ärendet.  
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Ks § 174 (forts) Dnr 2020-000222  

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg E45, 
Jämtlands län 

 

Till detta yrkar Maria Jacobsson, S, och Marie Svensson, V, bifall.  

Beslutsgång 

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

förslag till yttrande som sitt eget.  

Till det har det kommit ett tilläggsförslag i två punkter om att Krokom 

uppmanar Trafikverket att ta fram en tydlig plan för hur en hastighet på 100 

km/timmen kan uppnås på europavägarna i Jämtlands län. Krokoms 

kommun ska också göra ett publikt uttalande i frågan.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och därefter på 

tilläggsförslagets två punkter.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

Efter fråga på tilläggsförslagen finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller dessa.  

_____ 

Kopia till 

Trafikverket 
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Ks § 175 Dnr 2020-000198  

Revidering av Krokoms kommuns lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljö 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljö ska revideras. Bygg- och miljönämnden beslutade i juni 2020 att sända 

förslaget på de nya föreskrifterna till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens presidium 

återremitterade 12 augusti 2020, § 135, förslaget till bygg- och 

miljönämnden för några förtydliganden. Förvaltningen har nu återkommit 

med svar på presidiets frågor, samt gjort en redaktionell ändring av själva 

föreskriften.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen har, efter redovisad återremiss, ingen annan 

uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.  

2. Kommunstyrelsen sänder förslaget på revideringen till 

kommunfullmäktige för antagande.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

De lokala föreskrifterna är i behov av revidering. Revideringen har gjorts 

med bygg- och miljönämndens presidium som arbetsgrupp.  

Förslag till lokala föreskrifter har varit utsänt på remiss till de politiska 

partierna i kommunfullmäktige, kommunens politiska nämnder, 

integrationsrådet, tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet, samrådsgrupp för 

samiskt förvaltningsområde, kommunens hemsida och Polisen. Förslaget har 

även suttit på kommunens anslagstavla i KundCenter, kommunhuset.  

Efter remisstiden har de lokala föreskrifterna justerats efter de inkomna 

synpunkterna. Bygg- och miljönämnden beslutade 11 juni 2020, § 55, att 

sända förslaget på revidering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

för antagande.  
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Ks § 175 (forts) Dnr 2020-000198  

Revidering av Krokoms kommuns lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljö 

 

Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget. 

Kommunstyrelsens presidium återremitterade ärendet till bygg- och 

miljönämnden 12 augusti, med ett antal frågeställningar. Förvaltningen har 

nu skickat in svar på presidiets frågor.  

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-09-01 

Redovisning bygg- och miljö 2020-08-26 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, förslag 2020-

05-13, rev 2020-08-26 

Kommunstyrelsens presidium 2020-08-12 § 135 

Bygg- och miljönämnden 2020-06-11 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen inte har någon annan uppfattning än bygg- och 

miljönämnden och att kommunstyrelsen skickar revideringen av 

föreskrifterna till kommunfullmäktige för antagande.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 176 Dnr 2020-000219  

Ägardirektiv 2021, Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Kort sammanfattning 

Förslag till ägardirektiv 2021 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har 

upprättats.   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

ägardirektiv 2021 för Jämtlands Räddningstjänstförbund, upprättade i 

augusti 2020.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Medlemsbidraget för Krokoms kommun år 2021 uppgår till 18 603 tkr (967 

tkr mer än för 2020). För budgetåret 2021 uppgår förbundets totala 

budgetram/medlemsbidrag till 133 204 tkr. Personalkostnaderna har räknats 

upp med 2,5% + 1%, övriga kostnader med 1,8%. Intäkterna har räknats upp 

med 1,5% inför år 2021 då förbundet tror att dessa kommer att öka.  

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02 

Förslag ägardirektiv Jämtlands Räddningstjänstförbund, upprättade i augusti  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Rasmus Ericsson, KD, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till ägardirektiv 2021 för 

Jämtlands Räddningstjänstförbund.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 
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Ks § 176 (forts) Dnr 2020-000219  

Ägardirektiv 2021, Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Kopia till 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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Ks § 177 Dnr 2020-000224  

Kompensation för oplanerade förändringar i 
Trångsviken 

Kort sammanfattning 

Bygdegårdsföreningen i Trångsviken har gjort en skrivelse där man har 

önskemål på en kompensation motsvarande 166 000 kronor för två terminers 

utebliven intäkt för skollunch.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Trångsvikens bygdegårdsförening kompenseras med 33 000 kronor för 

uteblivna intäkter 2019.  

2. Kostnaden tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag.    

_____________________________________________________________ 

Jäv 

Hans Åsling, C, meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut.  

Reservation 

Vänsterpartiet yrkar avslag till förslaget då kommunen har följt avtal.  

Marie Svensson, Vänsterpartiet 

Beskrivning av ärendet 

Inkomstbortfallet rör 2019 på grund av färre elever på Trångsvikens skola.   

Underlag för beslut 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-09 

Skrivelse från Bygdegårdsföreningen i Trångsviken 2020-01-17 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, yrkar avslag till förslag till beslut.  

Jannike Hillding, M, och Sture Hernerud, S, yttrar sig.  
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Ks § 177 (forts) Dnr 2020-000224  

Kompensation för oplanerade förändringar i 
Trångsviken 

Beslutsgång 

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

Bygdegårdsföreningen i Trångsviken kompenseras med 33 000 kronor och 

att kostnaden tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag.  

Till detta Marie Svensson, V, yrkat avslag.  

Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Bygdegårdsföreningen i Trångsviken 

Ekonomi 
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Ks § 178 Dnr 2020-000199  

Sammanträdesdagar 2021  

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anta sammanträdesdagar för 

2021. Hänsyn har tagits till Krokoms kommuns budgetprocess och 

regionfullmäktiges och regionstyrelsens sammanträdeskalender.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdesdagar för 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

sammanträdesdagar för 2021, för sin egen del.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen  Kommentar 

Tisdagen 26 januari Information preliminärt ekonomiskt 

utrymme 

Torsdag 18 februari  Preliminär bokslutsinformation 

Tisdag 23 mars  Årsredovisning kommunstyrelsen 

Onsdag 7 april (halvdag 8.30-12) Sammanträde vid behov 

Onsdag 21 april Tjänstemannaförslag rambudget och 

kommunens årsredovisning  

Tisdag 25 maj Politiskt rambudgetförslag  

(till KF 16 juni) 

Onsdag 9 juni Ev ärenden till KF går till KF 7 

oktober 

Onsdag 1 september  Delårsrapport kommunstyrelsen 
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Ks § 178 (forts) Dnr 2020-000199  

Sammanträdesdagar 2021  

 

Onsdag 15 september Detaljbudget kommunstyrelsen och 

kommunens delårsrapport 

Onsdag 28 oktober 

Onsdag 24 november  Internkontrollplan och 

kommunstyrelsens uppdrag 

(verksamhetsplan) 

Onsdag 15 december 

 

Kommunfullmäktige 

Torsdag 4 mars 

Onsdag 12 maj  Kommunens årsredovisning 

Onsdag 16 juni  Rambudget 

Torsdag 7 oktober  Förändringsmål och kommunens 

delårsrapport 

Onsdag 17 november  

Torsdag 9 december  

Underlag för beslut 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-09-08 

Kommunstyrelsen 2020-08-26 § 149 

Kansliets tjänsteutlåtande 2020-08-14 

Regionfullmäktige 2020-06-17 § 57 

Beslutsgång 

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

antar sina sammanträdesdagar för 2021, och som dels föreslår att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige antar sina 

sammanträdesdagar.  
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Ks § 178 (forts) Dnr 2020-000199  

Sammanträdesdagar 2021  

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 1 oktober 
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Ks § 179 Dnr 2020-000210  

Beslut om att krisledningsnämnden ska träda ur 
funktion  

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 16 mars 2020 att 

krisledningsnämnden skulle träda i funktion, med anledning av Corona-

viruset.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krisledningsnämnden träder ur funktion 30 september 2020. 

2. Skulle behov uppstå, träder krisledningsnämnden åter i funktion efter 

beslut av kommunstyrelsens ordförande.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har sedan i mitten av mars haft en aktiverad 

krisledningsnämnd med anledning av Corona-viruset. Nya rutiner och 

arbetssätt, där verksamheterna förhåller sig till pandemin, har nu satt sig och 

situationen bedöms inte längre vara så pass kritisk att krisledningsnämnden 

behöver vara aktiv. Kommunens krisledningsstab är fortfarande aktiv, och 

träffas varannan vecka. Samma konstellation träffas även övriga veckor, då 

som kommunledningsgrupp, och information från verksamheterna om 

förändringar kring pandemin som kräver insatser, når snabbt fram till 

ledningen genom detta. Kommunstyrelsen kommer att få löpande 

information kring Corona från kommundirektören.  

Underlag för beslut 

Presidiets förslag till beslut 2020-09-09 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, yttrar sig.  
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Ks § 179 (forts) Dnr 2020-000210  

Beslut om att krisledningsnämnden ska träda ur 
funktion  

Beslutsgång 

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

krisledningsnämnden träder ur funktion 30 september 2020, och att om 

behov uppstår så kan krisledningsnämnden åter träda i funktion efter ett 

beslut av kommunstyrelsens ordförande.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Samtliga nämnder 
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Ks § 180 Dnr 2020-000094  

Näringslivsfrågor 

Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från 

näringslivsutskottet. 

Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om 

näringslivsutskottets sammanträde den 2 september 2020. 

_____  
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Ks § 181 Dnr 2020-000010  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Näringslivsutskottet: protokoll 200812 

 

  Dnr 28 

2 Vindkraftcentrum: 200901, nyhetsbrev 3-2020 

 

  Dnr KS 20/005 

3 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 200812, 200902 

 

  Dnr KS 20/019 

4 SmåKom: nyhetsbrev augusti 2020, nyhetsbrev september 2020 

 

  Dnr KS 20/213 

5 Länsstyrelsen Jämtlands län:  brev 200819 – Information om 

kommunernas flyktingmottagning 2021 

 

  Dnr KS 20/072 

6 Telia Sverige: 200826, Telia moderniserar nätet i er kommun, 

kopparnätet stängs ner i Aspås och Dvärsätt 2021-09-30 

_____ 
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Ks § 182 Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

Kort sammanfattning 

Dnr KS 19/098 

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

Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i 

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

  Dnr KS 19/116 

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

2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar i 

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

  Dnr KS 19/161 

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

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

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

  Dnr KS 19/162 

4. Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för 

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

Dnr KS 2019/204 

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

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni 2020. Till 

KF 1/10 

  Dnr KS 19/262 

6. Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.  
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Ks § 182 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 2019/208 

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

Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

  Dnr KS 2019/342 

8. Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av 

asylsökande till Krokoms kommun. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november 

2020. Motionen återtagen 2020-08-28.  

  Dnr KS 2019/345 

9. Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till 

Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

Dnr KS 2019/347 

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

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

Dnr KS 19/350 

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

utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast december 

2020. Till KF 1/10? 

  Dnr KS 19/357 

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

HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast december 

2020.  
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Ks § 182 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 19/368 

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

och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

december 2020. BUN behandlade ärendet 1 september 2020.   

  Dnr KS 2020/058 

14. Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

för besvarande i kommunfullmäktige senast februari 2021. 

  Dnr KS 2020/144 

15. Motion – Höj elevavgiften för kulturskolan. Kommunstyrelsen remitterade 

ärendet till barn- och utbildningsnämnden 26 augusti 2020. Motionen ska 

beslutas i kommunfullmäktige senast februari 2021.  

Dnr KS 2020/184 

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

Motionen till KS pres. 7 oktober för beslut om remittering.  

Dnr KS 2020/193 

17. Motion - Bjud in representanter för fackliga organisationer till 

kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa yttranderätt. 

Motionen till KS pres 7 oktober för beslut om remittering 

Dnr KS 2020/221 

18. Motion – Angående alkohol och drogbekämpning 

Motionen till KS pres 7 oktober för beslut om remittering.   

   Dnr KS 2019/288 

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

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

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

vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som 

själv svarar på förslaget senast i mars 2020. 
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Ks § 182 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter 

  Dnr KS 2019/296 

20. Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. Medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar förslaget senast i mars 

2020.  

  Dnr KS 2019/315 

21. Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen 

Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 

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

  Dnr KS 2019/331 

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

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2020. 

Dnr KS 2020/052 

23. Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom. 

Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar 

på förslaget senast i augusti 2020.  

  Dnr KS 2020/062 

24. Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsen som själva svarar på förslaget senast i oktober 2020. 

  Dnr KS 2020/073 

25. Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i augusti 2020.  

  Dnr KS 2020/088 

26. Medborgarförslag – Kolonilotter i Nälden. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i november 

2020.  
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Ks § 182 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter 

  Dnr KS 2020/125 

27. Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning i Änge, Offerdal. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2020.  

Dnr KS 2020/133 

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

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 

själv svarar på förslaget senast i november 2020.  

Dnr 2020-194 

29. Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås.  

  Dnr KS 2020/145 

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

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2020.  

Dnr KS 2020-194 

31. Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås. Anmäls i 

kommunfullmäktige 1 oktober.  

Revisionsrapporter 

 Dnr KS 19/358 

1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden  

_____ 
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Ks § 183 Dnr 2020-000124  

Övriga frågor  

 Marie Svensson, V, ställer frågor om öppnande av badhusen, som skulle 

ske när bemanningen kunde lösas.  

Kommundirektör Jonas Törngren ber att få återkomma med svar.  

 Maria Jacobsson, S, ställer en fråga om workshopen kring planarbete den 

24/9. Är det en inbjudan eller en kallelse och utgår arvode i så fall för 

detta? 

Ordförande Karin Jonsson svarar att det kommer ut ett förtydligande 

kring detta.  

_____   

 


