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Ks § 151 Dnr 2021-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.       

_____________________________________________________________ 
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Ks § 152 Dnr 2021-000004  

Informationer  

Linda Näsén, upphandlingssamordnare och Jonas Törngren, 

kommundirektör 

 Utveckling av inköp och upphandling 

_____ 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

  Lägesrapport utveckling ekonomiprocessen 

_____ 

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Corona 

 Läget organisationsförändring 

_____ 

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

 Medborgarkonsultation hållbar skoteråkning 

 Hotagen 

 Nälden  

_____ 
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Ks § 153 Dnr 2021-000005  

Näringslivsfrågor 

Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från 

näringslivsutskottet.    

Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om  

 Genomförda företagsbesök 

 Näringslivsstrategi/näringslivspolicy 

_____ 
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Ks § 154 Dnr 2021-000078  

Ekonomisk uppföljning 2021 

Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen efter sex 

månader 2021. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen.  

_____ 
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Ks § 155 Dnr 2021-000006  

Valärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gunnel Persson, S, väljs till ersättare i Folkhälso Z. 

2. Gunnel Persson, S, väljs till ersättare i familjerådgivningen. 

3. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022. 

_____________________________________________________________ 

Gunnel Persson, S, föreslår till ersättare i Folkhälso Z och ersättare i 

familjerådgivningen.  

Efter fråga på att välja Gunnel Persson, S, till ersättare i Folkhälso Z och 

ersättare i familjerådgivningen finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det.      

_____ 

Kopia till 

Den valda 

Berörda nämnder, bolag 

Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret 
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Ks § 156 Dnr 2021-000187  

Delårsrapport 2021, kommunstyrelsen 

Kort sammanfattning 

Delårsrapporten innehåller ekonomisk- och kvalitetsuppföljning för första 

halvåret 2021.              

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommunstyrelsens 

verksamheter 2021.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i bifogad delårsrapport. 

Delårsrapporten innehåller ekonomi- och kvalitetsuppföljning samt en 

redovisning av första halvåret 2021.            

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 24 augusti 2021 

Delårsrapport 2021, kommunstyrelsen 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamheter 2021. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____  

Kopia till 

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp  
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Ks § 157 Dnr 2021-000185  

Revidering av översiktsplanen för Krokoms kommun 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 juni 2021.            

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Att det tillsätts en politisk styrgrupp där samtliga partier som är 

representerade i kommunfullmäktige ingår.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning avseende 

samhällsbyggnadsnämndens förslag om att; 

 Kommunens översiktsplan ska revideras.  

 Uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk styrgrupp för 

revideringsprocessen.  

 Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram projektplan 

och projektorganisation samt tidplan för revideringsprocessen.   

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

Kommunens översiktsplan antogs 2015 och behöver revideras.  

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 juni 2021, § 66 och 

föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens översiktsplan ska 

revideras, att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk styrgrupp 

för revideringsprocessen och att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen 

att ta fram projektplan och projektorganisation samt tidplan för 

revideringsprocessen.           

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2021 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 8 juni 2021, § 66 
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Ks § 157 (forts) Dnr 2021-000185  

Revidering av översiktsplanen för Krokoms kommun 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att det tillsätts en politisk styrgrupp där 

samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige ingår.   

Beslutsgång 

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

ingen annan uppfattning avseende samhällsbyggnadsnämndens förslag om 

att; 

 Kommunens översiktsplan ska revideras.  

 Uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk styrgrupp för 

revideringsprocessen.  

 Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram projektplan 

och projektorganisation samt tidplan för revideringsprocessen.   

Till det har kommit ett tilläggsförslag. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslaget.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 158 Dnr 2021-000173  

Hemställan om finansiering av tjänst för stärkt 
samverkan med ägarkommunerna 

Kort sammanfattning 

Räddningstjänsten hemställer ägarkommunerna om finansiering av 

uppdraget med arbetet att samverka med ägarkommunerna i RSA-processer, 

krisberedskap och civilt försvar under perioden 2022 och 2023.          

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker Räddningstjänstens hemställan om 

finansiering av tjänst.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten hemställer ägarkommunerna om finansiering av 

uppdraget med arbetet att samverka med ägarkommunerna i RSA-processer, 

krisberedskap och civilt försvar under perioden 2022 och 2023.          

Äskandet avser finansiering årsvis och fördelas utifrån procentuell andel av 

kommunernas invånarantal motsvarande fördelningen av STAB;s-kostnaden 

i nuvarande modell av ägarbidraget. För Krokom innebär det 56 000 kronor.           

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 5 augusti 2021 

Protokoll Räddningstjänsten 10 juni 2021, § 26 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

att kommunfullmäktige tillstyrker Räddningstjänstens hemställan om 

finansiering av tjänst.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 
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Ks § 158 (forts) Dnr 2021-000173  

Hemställan om finansiering av tjänst för stärkt 
samverkan med ägarkommunerna 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 159 Dnr 2021-000160  

Ändring av samarbetsavtal Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, GNU 

Kort sammanfattning 

I samband med att Åre kommun återgår som en part i Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan – GNU har Upphandlingskontoret tagit fram ett 

förslag på reviderat samarbetsavtal.      

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa ändringen av 

samarbetsavtalet för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 

GNU.      

2. Krokoms kommun förutsätter att kommunens anslag till nämnden i och 

med detta minskar när samma budget nu ska fördelas på ytterligare en 

part. Vid Åre kommuns utträde omfördelades budgeten på kvarvarande 

parter och denna princip ska rimligen gälla även denna gång när en ny 

part istället tillkommer. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Åre kommun klev ur samarbetet med Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan – GNU inför år 2019 på grund av missnöje. Åre 

kommuns årskostnad fördelades därmed ut på övriga parter i 

upphandlingssamverkan. För Krokoms kommun kom det att handa om cirka 

70 000 kr per år. Nu har Åre kommun valt att kliva in i GNU igen från och 

med halvårsskiftet 2021 och GNU har godkänt det. Årskostnaden för 

Krokoms kommun kommer dock inte att revideras med motsvarande enligt 

uppgift från Upphandlingskontoret.  

Upphandlingskontoret önskar att Krokoms kommun fastställer ändringen av 

samarbetsavtalet för GNU.  

Ändringen i samarbetsavtalet avser punkt 14 “Överenskommelsens 

varaktighet” och innebär att texten ändras till: “Varje samverkande kommun 

har rätt att med tre års uppsägningstid säga upp överenskommelsen att 

upphöra vid kalenderårs utgång”.  
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Ks § 159 (forts) Dnr 2021-000160  

Ändring av samarbetsavtal Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, GNU 

Ändringen innebär därmed att det blir tre års uppsägningstid istället för som 

tidigare ett års uppsägningstid om någon part vill kliva ur samarbetet.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2021 

Upphandlingskontorets förslag till beslut – Ändring av samarbetsavtal, 2021-

05-05 

Samarbetsavtal Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  

Protokoll Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 2021-05-17 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår i tillägg att Krokoms kommun förutsätter att 

kommunens anslag till nämnden i och med detta minskar när samma budget 

nu ska fördelas på ytterligare en part. Vid Åre kommuns utträde 

omfördelades budgeten på kvarvarande parter och denna princip ska 

rimligen gälla även denna gång när en ny part istället tillkommer. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, 

tilläggsförslag. 

Maria Jacobsson, S och Jan Runsten, MP, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna och fastställa ändringen av 

samarbetsavtalet för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslaget.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.  
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Ks § 159 (forts) Dnr 2021-000160  

Ändring av samarbetsavtal Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, GNU 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 160 Dnr 2021-000161  

Revidering av reglemente för Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, GNU 

Kort sammanfattning 

I samband med att Åre kommun återgår som en part i Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan – GNU har Upphandlingskontoret tagit fram ett 

förslag på reviderat reglemente.      

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa ändringen av 

reglementet för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Åre kommun klev ur samarbetet med Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan – GNU inför år 2019 på grund av missnöje. Nu har 

Åre kommun valt att kliva in i GNU igen från och med halvårsskiftet 2021 

och GNU har godkänt det.  

Upphandlingskontoret önskar att Krokoms kommun fastställer ändringen av 

reglementet för GNU.  

Ändringen i reglementet avser att Åre kommun läggs till i reglementet och 

att antalet ledamöter ändras till nio istället för åtta och antalet ersättare 

ändras till nio istället för åtta.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2021 

Upphandlingskontorets förslag till beslut - Ändring av reglemente, 2021-05-

05 

Reglemente Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Protokoll Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 2021-05-17 
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Ks § 160 (forts) Dnr 2021-000161  

Revidering av reglemente för Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, GNU 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna och fastställa ändringen av reglementet för 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU.      

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 161 Dnr 2021-000186  

Krokoms kommuns avsiktsförklaring för 
medfinansiering av nya Leader Sjö Skog Fjäll 2023-
2027 

Kort sammanfattning 

LAG (styrelsen) för Leader Skog, Sjö & Fjäll har skickat ett brev till 

Krokoms kommun med en förfrågan om kommunen vill underteckna en 

avsiktsförklaring för åren 2023-2027. Avsiktsförklaringen är inte bindande. 

Summa för medfinansiering är ej fastställd i dagsläget.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krokoms kommun undertecknar avsiktsförklaring inför nya Leader Sjö 

Skog Fjäll 2023-2027 förutsatt att man tar hänsyn till de synpunkter som 

skickades in från Krokoms kommun tidigare enligt bilaga 1. Summa för 

medfinansiering är ej fastställd i dagsläget. 

Följande punkter vill Krokoms kommun framhålla som viktigt inför 

nästa programperiod: 

- Leaderkontoret behöver i högre grad stötta föreningsliv och företag 

ute i kommunerna för att förenkla att söka, driva och avsluta projekt. 

- Att det ställer högre grad på ekonomisk bärighet efter projektens slut. 

- Att byråkratin för projektägare förenklas.  

- Att kommunen avsätter medel för att hjälpa föreningar med 

likviditeten under tiden projekt drivs (förslagsvis 300 000 kronor).     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande Leader-program är för åren 2014-2020 och är förlängt för åren 

2021-2022. Krokoms kommun har medfinansierat ordinarie program för 

Leader Sjö, Skog och Fjäll med totalt 4 744 332 kronor samt 

förlängningsåren 2021-2022 med 790 722 kronor. Utfall i projekt för 

Krokoms kommun är hittills cirka 6 240 142 kronor samt ett antal 

länsövergripande projekt.  
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Ks § 161 (forts) Dnr 2021-000186  

Krokoms kommuns avsiktsförklaring för 
medfinansiering av nya Leader Sjö Skog Fjäll 2023-
2027 

Krokoms kommun har den 10 maj 2021 fått ett brev från Leader Sjö skog 

och fjäll med en förfrågan om kommunen vill underteckna en 

avsiktsförklaring för åren 2023-2027. Avsiktsförklaringen är inte bindande.    

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 19 augusti 2021 

Bilaga 1. Synpunkter Krokoms kommun 

Bilaga 2. Brev till finansiärer 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Björn Hammarberg, M, föreslår en redaktionell ändring i sista strecksatsen i 

grundförslaget.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 

undertecknar avsiktsförklaring inför nya Leader Sjö Skog Fjäll 2023-2027 

förutsatt att man tar hänsyn till de synpunkter som skickades in från 

Krokoms kommun tidigare enligt bilaga 1. Summa för medfinansiering är ej 

fastställd i dagsläget. 

Följande punkter vill Krokoms kommun framhålla som viktigt inför nästa 

programperiod: 

- Leaderkontoret behöver i högre grad stötta föreningsliv och företag ute i 

kommunerna för att förenkla att söka, driva och avsluta projekt.  

- Att det ställer högre grad på ekonomisk bärighet efter projektens slut.  

- Att byråkratin för projektägare förenklas.  

- Att kommunen avsätter medel (förslagsvis 300 000 kronor för att hjälpa 

föreningar med likviditeten under tiden projekt drivs) 

Till det har kommit förslag om redaktionell ändring i sista strecksatsen i 

grundförslaget.   
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Ks § 161 (forts) Dnr 2021-000186  

Krokoms kommuns avsiktsförklaring för 
medfinansiering av nya Leader Sjö Skog Fjäll 2023-
2027 

Ordförande kommer fråga på grundförslaget med den redaktionella 

ändringen.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget med redaktionell ändring finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare 

LAG (styrelsen) för Leader Skog, Sjö & Fjäll 
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Ks § 162 Dnr 2021-000177  

Remiss - Ny strategi Leader Grogrund 2023-2027 

Kort sammanfattning 

LAG-gruppen för Leader Sjö, Skog och Fjäll har tagit fram en lokal 

utvecklingsstrategi för Leader inom de geografiska områdena för 

kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund, som nu går ut 

på remiss till berörda kommuner för synpunkter/förslag senast 1 september 

2021.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter/förslag på Strategi 

Leader Grogrund 2023-2027 enligt bilaga 1.   

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

LAG-gruppen för Leader Sjö, Skog och Fjäll har haft uppdraget att se över 

möjligheterna att bilda en ny förening i samband med start av den nya 

programperioden, vilket också är vad Jordbruksverket förespråkar. Man har 

landat i Leader Grogrund. Man har också tagit fram en lokal 

utvecklingsstrategi för Leader inom de geografiska områdena för 

kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund, som nu går ut 

på remiss till berörda kommuner för synpunkter/förslag. 

Strategiremissen har handlagts av representanter för näringsliv, kultur, fritid 

samt kommunstyrelsens presidium och har resulterat i en sammanställning 

av synpunkter (bilaga 1).  

Denna sammanställning föreslås lämnas till LAG-gruppen som Krokoms 

kommuns remissvar på Strategi Leader Grogrund 2023-2027.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 25 augusti 2021 

Bilaga 1 – Sammanställning av synpunkter/förslag Strategi Leader Grogrund 

2023-2027 
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Ks § 162 (forts) Dnr 2021-000177  

Remiss - Ny strategi Leader Grogrund 2023-2027 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S och Karin Jonsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

lämnar synpunkter/förslag på Strategi Leader Grogrund 2023-2027 enligt 

bilaga 1. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Erika Andersson Jonsson, föreningssamordnare 

Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare 

Anna-Carin Svedén, näringslivschef 

Ann-Sofi Collin, ansvarig strategiskrivare  

Annsofi.collin@pentagon.nu  

Anna Olofsson Frestadius, Torsta 

anna.frestadius@torsta.se  

 

mailto:Annsofi.collin@pentagon.nu
mailto:anna.frestadius@torsta.se
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Ks § 163 Dnr 2021-000150  

Remiss av promemorian Skärpta straff för knivbrott 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har blivit ombedd att svara på en promemoria från 

justistiedepartementet som heter Skärpta straff för knivbrott. Utredaren utgår 

kort sagt ifrån höjda straff, nya grunder för åtal och domskäl samt nya 

grunder för uppsåtliga brott mot knivlagen.  

I juni 2021 återremitterade kommuntyrelsen ärendet för att tydliggöra vad 

kommunen tycker om det enskilda förslaget som handlar om den förlängda 

strafftiden.           

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen enligt nedan.   

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Jäv 

Rasmus Ericsson, KD, anmäler jäv. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har blivit ombedd att svara på en promemoria från 

justistiedepartementet som heter Skärpta straff för knivbrott. Utredaren utgår 

kort sagt ifrån höjda straff, nya grunder för åtal och domskäl samt nya 

grunder för uppsåtliga brott mot knivlagen. 

Remissvar 

Enligt promemoria från justistiedepartementet Skärpta straff för knivbrott 

ska maximistraffet av brott av normalgraden mot knivlagen höjas från 

fängelse i sex månader till fängelse i ett år. För grovt brott föreslås 

straffskalan ändras från fängelse i högst ett år till fängelse i lägst sex 

månader och högst två år. Krokoms kommun har inget att erinra gällande 

straffhöjningar.      
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Ks § 163 (forts) Dnr 2021-000150  

Remiss av promemorian Skärpta straff för knivbrott 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 11 juni 2021 

PM från justistiedepartementet, Skärpta straff för knivbrott. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till grundförslaget.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar remissen enligt förslag. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

ju.remissvar@regeringskansliet.se  

 

mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
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Ks § 164 Dnr 2021-000179  

Samråd om planerat naturreservat i Vallrun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Länsstyrelsens fråga om reservatsbildningens påverkan på kommunens 

planer kan inte enkelt besvaras. I kommunen pågår planarbeten som 

berör området, både kopplat till vindkraft och skoteråkning, och utfallet 

av dessa är ännu inte klart. I kommunens tillväxtstrategi är turism och 

gröna näringar viktiga beståndsdelar. Hur dessa viktiga delar påverkas av 

en reservatsbildning är inte klarlagt. Markägarnas åsikter i frågan 

framgår inte av underlaget och inte heller hur föreslaget stämmer överens 

med de skogsbruksplaner som berörda markägare har för sina fastigheter.   

2. Krokoms kommun motsätter sig införande av ytterligare reservat i 

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

kommunen vilket får stora konsekvenser för markägare och företag som 

jobbar kring gröna näringar.   

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Deltar inte i beslutet 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I detta tidiga skede i processen önskar Länsstyrelsen samråda enligt 25 § 

förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. om det 

planerade naturreservatet Vallrun i Krokoms kommun. 

I samrådet vill Länsstyrelsen veta om det föreslagna området berörs av 

någon av kommunens eller Skogsstyrelsens planer. Förslag till beslut och 

skötselplan för Vallrun kommer som vanligt att skickas på formell remiss 

innan Länsstyrelsen tar beslut om bildande av naturreservat.                
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Ks § 164 (forts) Dnr 2021-000179  

Samråd om planerat naturreservat i Vallrun 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2021 

Samrådshandling för planerat naturreservat Vallrun i Jämtland, Krokoms 

kommun 

Yttrande – Bygg- och miljöavdelningen  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår i tillägg att: Länsstyrelsens fråga om 

reservatsbildningens påverkan på kommunens planer kan inte enkelt 

besvaras. I kommunen pågår planarbeten som berör området, både kopplat 

till vindkraft och skoteråkning, och utfallet av dessa är ännu inte klart. I 

kommunens tillväxtstrategi är turism och gröna näringar viktiga 

beståndsdelar. Hur dessa viktiga delar påverkas av en reservatsbildning är 

inte klarlagt. Markägarnas åsikter i frågan framgår inte av underlaget och 

inte heller hur föreslaget stämmer överens med de skogsbruksplaner som 

berörda markägare har för sina fastigheter.   

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

Jonssons, C, tilläggsförslag. 

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

Jonssons, C, tilläggsförslag. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till grundförslaget och bifall till Karin 

Jonssons, C, tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Krokoms kommun motsätter sig införande av ytterligare reservat i 

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

kommunen vilket får stora konsekvenser för markägare och företag som 

jobbar kring gröna näringar. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslaget.  
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Ks § 164 (forts) Dnr 2021-000179  

Samråd om planerat naturreservat i Vallrun 

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Länsstyrelsen Jämtlands Län 
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Ks § 165 Dnr 2021-000069  

Uppföljning internkontrollplan 2020, övriga nämnder 

Kort sammanfattning 

Nämnderna har gjort uppföljningar av sina internkontrollplaner och 

återrapporterat resultatet av dessa till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

ska utifrån nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll och - i de fall förbättringar 

krävs - besluta om sådana.            

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas uppföljning för 2020 och ger 

kommundirektören i uppdrag att arbeta med hela internkontrollprocessen 

från planering till uppföljning utifrån revisorernas kommentarer. Arbetet 

ska vara färdigt inför 2022 års verksamhetsår.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

En internkontrollplan görs för att i största mån säkerställa att nämnder och 

styrelser arbetar systematiskt med de frågor som är väsentliga för 

nämndernas verksamhetsområde. Risker för att fel ska uppstå ska om möjligt 

undvikas eller minimeras och planen är till för att säkerställa att 

verksamheten bedrivs effektivt. Intern kontroll handlar om att ha ordning 

inom sin verksamhet. Det innebär att uppfylla mål och fullgöra uppdrag, 

följa lagar och regler, bedriva kostnadseffektiv verksamhet samt ha en 

tillförlitlig finansiell rapportering. Det gäller inom alla kommunens 

verksamheter. 

Nämnderna har nu följt upp sina internkontrollplaner för 2020. Resultatet av 

uppföljningarna har rapporterats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

utvärderar sedan kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall 

förbättringar behövs, ska styrelsen besluta om sådana. I rapporteringen till 

respektive nämnd redovisas om kontrollmomenten kontrollerats enligt plan 

och om det finns avvikelser från planen.  

Totalt är 6 av fullmäktiges 9 mål kopplade till identifierade risker och 

kontrolleras i internkontrollplanerna. Detta är samma resultat som 

föregående år.  
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Ks § 165 (forts) Dnr 2021-000069  

Uppföljning internkontrollplan 2020, övriga nämnder 

Dessa 6 är 2020 i stort sätt samma kategorier av mål som nämnderna 

kopplade risker mot 2019 även någon har bytts ut helt samt att några har 

omformulerats. 

Då det kommer till det samlade systemet gällande intern kontroll och 

reglementets utformande kan det vara nödvändigt att fundera över meningen 

”Redovisningen bör ske i samband med årsbokslutet.”. Detta har i viss mån 

medfört olika prioriteringar för nämnderna vilken kan försvåra 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt då det i år har varit stor skillnad i när 

nämnderna beslutat om sina uppföljningar. Det kan finnas behov av, att i 

reglementet, tydliggöra när i tid kommunstyrelsen förväntas utföra denna 

uppföljning av nämnderna så att nämndernas uppföljning är utförd och 

beslutad om inom rätt tid. 

Vid granskning av Krokomsbostäders uppföljning framgår det att 

kontrollmomenten i 2020 års internkontroll är utförda enligt plan.  

Årets samlade uppföljning visar att processen för internkontrollarbetet följs i 

stort inom alla nämnder men att vissa svårigheter kan finnas. Detta kan bero 

på för vag formulering i nämndernas rutiner samt i kommunens reglemente 

för intern kontroll. 

Utifrån revisorernas kommentar efter genomförd granskning 2020, "Årets 

granskning påvisar att det finns brister i arbetet med intern styrning och 

kontroll, varför revisorerna ser det som väsentligt att utvecklingsarbetet 

kring detta fortskrider.”, så föreslås kvalsam att få i uppdrag att arbeta med 

hela internkontrollsprocessen.                  

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2021 

Uppföljning av internkontrollplan 2020, bygg och miljönämnden, 20 april 

2020 

Uppföljning internkontrollplan 2020, socialnämnden, 23 februari 2021 

Uppföljning av internkontrollplan 2020, barn- och utbildningsnämnden, 23 

februari 2021 
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Ks § 165 (forts) Dnr 2021-000069  

Uppföljning internkontrollplan 2020, övriga nämnder 

Uppföljning av internkontrollplan 2020, samhällsbyggnadsnämnden, 17 

februari 2021 

Uppföljning av internkontrollplan 2020, Krokomsbostäder, 29 januari 2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår en redaktionell ändring i beslutspunkten. 

Beslutsgång 

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

del av nämndernas uppföljning för 2020 och ger kommunens 

kvalitetssamordningsgrupp (kvalsam) i uppdrag att arbeta med hela 

internkontrollprocessen från planering till uppföljning utifrån revisorernas 

kommentarer. Arbetet ska vara färdigt inför 2022 års verksamhetsår. 

Till det har kommit förslag om redaktionell ändring i beslutspunkten.    

Ordförande kommer fråga på grundförslaget med den redaktionella 

ändringen.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget med redaktionell ändring finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Jonas Törngren, kommundirektör  

Sofie Eén, kommunsekreterare 
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Ks § 166 Dnr 2020-000194  

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet daterat den 1 september 2021 

samt översänder det till Förvaltningsrätten i Härnösand.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Beslutet angående medborgarförslaget - Anordnande och uppmärkning av en 

stig för mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås har 

överklagats.          

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 

Svar på överklagan daterat 1 september 2021 

Föreläggande 210618 i Mål nr 2186-21 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner yttrandet daterat den 1 september 2021 samt översänder det till 

Förvaltningsrätten i Härnösand.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Förvaltningsrätten i Härnösand 
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Ks § 167 Dnr 2020-000332  

Överklagan av beslut - Revidering av det tematiska 
tillägget för vindkraft i översiktsplanen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet daterat den 5 augusti 2021 samt 

översänder det till Förvaltningsrätten i Härnösand.      

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Sture Hernerud, S och Marie 

Svensson, V, deltar inte i beslutet. 

_____ 

Protokollsanteckning 

Jannike Hillding, M, lämnar följande protokollsanteckning: 

Överklagandet från Björn Hammarberg är från Björn som privatperson. 

Moderaterna i Krokoms Kommun står inte bakom överklagandet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Beslutet angående revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 

översiktsplanen har överklagats.          

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2021 

Yttrande, svar på överklagan daterat 5 augusti 2021 inklusive bilagor 

Föreläggande 210722 i Mål nr 2665-21 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till grundförslaget. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till grundförslaget. 

Jan Runsten, MP, föreslår bifall till grundförslaget. 
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Ks § 167 (forts) Dnr 2020-000332  

Överklagan av beslut - Revidering av det tematiska 
tillägget för vindkraft i översiktsplanen  

Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Jannike Hillding, M, Karin Jonsson, C och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.  

Ajournering begärs klockan 15.41-15.54.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner yttrandet daterat den 5 augusti 2021 samt översänder det till 

Förvaltningsrätten i Härnösand.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Förvaltningsrätten i Härnösand 
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Ks § 168 Dnr 2021-000009  

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats nedan.     

_____________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande 

och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte 

att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 

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

ta över ärendet och fatta beslut. 
 

Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: 

    Delegat 

  Dnr KS 21/030 

1 Medborgarkonsultation om hållbar skoteråkning  Ks pres 

 

  Dnr KS 21/163 

2 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Ansökan om  Ks ordf 

 Stöd till Grannsamverkan för 2021 

 

  Dnr KS 21/166 

3 Tillförordnad kommundirektör och beslutsattestant  direktör 

 sommaren 2021, under perioden 210726-210822 

 

  Dnr KS 21/175 

4 Tillförordnad HR-chef sommaren 2021, under perioden  direktör 

 210705-210801    

     

_____ 
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Ks § 169 Dnr 2021-000007  

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen vill uppmärksamma Länsstyrelsen om att det i 

Länsstyrelsens beslutsunderlag inför bildande av naturreservatet 

Långtjärnen (meddelande nr 15) inte framgår att Krokoms kommun 

motsätter sig införande av ytterligare reservat i kommunen. 

_____________________________________________________________ 

  Dnr 22 

1 Näringslivsutskottet: protokoll 210526 

 

  Dnr 23 

2 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: sammanträdesplan 2022, 

meddelande från styrelsen nr 6/2021, 210618 

 

3 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: förbundsavgift år 2022, 

meddelande från styrelsen nr 7/2021, 210618 

 

  Dnr 24 

4 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 210607, Regionens 

samverkansråd 

 

5 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 210607, Primärkommunala sam-

verkansråd 

 

  Dnr 28 

6 Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev nr 2, 2021 och nr 3, 2021 

 

7 Samordningsförbundet i Jämtlands län: styrelseprotokoll 210611 

 

  Dnr KS 20/330 

8 Bygg- och miljönämnden: protokollsutdrag 210610, § 92 – Svar på 

revisionsrapport ang kompetensförsörjning 
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Ks § 169 (forts) Dnr 2021-000007  

Meddelanden 

  Dnr KS 21/018 

9 SmåKom: nyhetsbrev juni 2021, glad sommar juli 2021 

 

  Dnr KS 21/077 

10 Länsstyrelsen Jämtlands län: karta över naturreservat i Krokoms 

kommun 

 

  Dnr KS 21/097 

11 Arbetsmiljöverket: inspektionsmeddelande 210624, resultat av 

inspektionen 210610 

 

  Dnr KS 21/102 

12 Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 210616, § 52 – Rambudget 2022, 

plan 2023-2024, inklusieve budgetdokument och textdokument 

 

  Dnr KS 21/109 

13 Studieförbunden: skrivelse 210615 angående bidragen till 

studieförbunden 

 

  Dnr KS 21/117 

14 Naboer AB: protokoll från bolagsstämma 210618 

 

  Dnr KS 21/122 

15 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 210621 om bildande av 

naturreservatet Långtjärnen 

 

  Dnr KS 21/165 

16 Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: protokoll och handlingar 

från föreningsstämma 210519 

 

  Dnr KS 21/180 

17 Migrationsverket: nyhetsbrev 210701 om mottagande och bosättning av 

asylsökande 
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Ks § 169 (forts) Dnr 2021-000007  

Meddelanden 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår kommunstyrelsen besluta att: Kommunstyrelsen 

vill uppmärksamma Länsstyrelsen om att det i Länsstyrelsens 

beslutsunderlag inför bildande av naturreservatet Långtjärnen inte framgår 

att Krokoms kommun motsätter sig införande av ytterligare reservat i 

kommunen. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Kommunstyrelsen vill uppmärksamma Länsstyrelsen om att det i 

Länsstyrelsens beslutsunderlag inför bildande av naturreservatet Långtjärnen 

inte framgår att Krokoms kommun motsätter sig införande av ytterligare 

reservat i kommunen. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

 

_____ 
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Ks § 170 Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

     Dnr KS 19/098 

1 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.   

   Dnr KS 2021/098 

2 Motion -  Bygg en gästbrygga i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast 

november 2021.   

Dnr KS 2021/136 

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

särskilda boenden. Motionen remitteras till socialnämnden för besvarade 

i kommunfullmäktige senast november 2021.   

Dnr KS 2021/137 

4 Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarade i kommunfullmäktige senast november 

2021.   

Dnr KS 2021/138 

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

servera lokalproducerat kött inom äldreomsorg och skola. Motionen 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i 

kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden 

har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden och göra ett samlat svar. 

Dnr KS 2021/145 

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

kött till kommunala verksamheter. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast 

november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att föra en 

dialog med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och göra 

ett samlat svar.  
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Ks § 170 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

Dnr KS 2021/146 

7 Motion - Lokal livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad 

mat. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i 

kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden 

har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden och göra ett samlat svar. 

Dnr KS 2021/170 

8 Motion – Tillgänglighet. Motionen remitteras till socialnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och kommunledningsförvaltningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast december 2021. 

Kommunledningsförvaltningen gör ett samlat svar.  

 

Dnr KS 2021/171 

9 Motion – Kommunala avgifter. Motionen remitteras till socialnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och barn- och 

utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

december 2021. Kommunledningsförvaltningen gör ett samlat svar. 

 

Dnr KS 2021/172 

10 Motion – Ny förskola i Ås. Motionen skickas till 

kommunledningsförvaltningen för vidare remittering. Motionen hanteras 

inom diskussionen Ås skolstruktur.  

    Dnr KS 2019/296 

11 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 

  Dnr KS 2019/315 

12 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. 
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Ks § 170 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 2020/194 

13 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås. 

Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och 

fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på 

förslaget senast i april 2021.  

  Dnr KS 2020/233 

14 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv 

svarar på förslaget senast i april 2021.   

   Dnr KS 2020/235 

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

helger. Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, 

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

2021. 

  Dnr KS 2020/251 

16 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning senast april 

2021.  

                                                      Dnr KS 2020/252 

17 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 

järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på 

förslaget senast i maj 2021.  

Dnr 2021/031 

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

fotbollen i centralorten Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i september 2021. 



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(44) 

Sammanträdesdatum 

1 september 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 170 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

Dnr KS 2021/043 

19 Medborgarförslag - Förbättra säkerheten i trafiken runt Änge skola, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i september 2021.  

 

Dnr KS 2021/058 

20 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i september 2021.  

 

Dnr KS 2021/116 

21 Medborgarförslag - Besluta om att rödmarkera hela Offerdal i 

kommunens vindkraftsplan för framtida vindkraftsetableringar. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021.  

 

Dnr KS 2021/101 

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

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021. 

 Dnr KS 2021/118  

23 Medborgarförslag - Se över trafiksituationen vid Aspås skola och 

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

Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på 

förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/124 

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

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i november 2021.   



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(44) 

Sammanträdesdatum 

1 september 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 170 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

   Dnr KS 2021/159 

25 Medborgarförslag - Trafiksituationen på torget i Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på 

förslaget senast i december 2021.   

_____ 

 

Revisionsrapporter 

 Dnr KS 19/358 

1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden 

  Dnr KS 21/066 

2 Granskning av utbetalningsrutiner 

 Dnr KS 21/123 

4     Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
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Ks § 171 Dnr 2021-000061  

Övriga frågor  

Ronny Karlsson, SD, ställer en fråga om Krokoms kommun annonsering i 

media.  

_____ 

 

 


