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Kommunstyrelsen
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Ledamöter

Karin Jonsson, C, ordförande
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Jonas Törngren, kommundirektör
Sofie Eén, kommunsekreterare
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Maria Jacobsson och Karin Wallén
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§§ 31-55

Sofie Eén
Ordförande

Karin Jonsson
Justerare

Maria Jacobsson

Karin Wallén

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

§§ 35-37, 50-51 den 9
april 2020 och resterande
16 april 2020
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Ks § 31

Dnr 2020-000002

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändringar:
Tillägg:
- Sammanträdesdagar 2020
- Ramavtalslista - Planerade upphandlingar 2021 via gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan
- Övriga frågor
_____________________________________________________________
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Ks § 32

Dnr 2020-000003

Informationer
Oscar Aspman, verksamhetschef renhållning
 Förstudie - Gemensam organisation Krokom Åre för VA- och
renhållning
_____
Tomas Nilsson, fastighetschef och Tim Eriksson, byggprojektledare
 Aktuell underhållsplan av kommunens fastighetsbestånd
_____
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Medborgardialog
 Fördjupad översiktsplan
 Rötningsanläggning Östersund
 Markägare på kommunstyrelsens presidie den 17 mars 2020
_____
Jonas Törngren, kommundirektör
 Corona – Beredskap och utveckling
_____
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Ks § 33

Dnr 2020-000083

Ekonomisk uppföljning 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att på nästa
styrelsesammanträde presentera åtgärdsplan för att uppnå budgeterat
resultat samt återredovisa hur förvaltningen säkerställer att man söker
alla relevanta statsbidrag.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter två månader 2020.
Underlag för beslut
Uppföljning efter två månader 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att på nästa styrelsesammanträde presentera åtgärdsplan för att
uppnå budgeterat resultat samt återredovisa hur förvaltningen säkerställer att
man söker alla relevanta statsbidrag.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag.
Maria Jacobsson, S, Karin Jonsson, C och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som har lagts på mötet.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
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Ks § 34

Dnr 2020-000094

Näringslivsfrågor
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från
näringslivsutskottet.
Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om
näringslivsutskottets sammanträde den 10 mars 2020. Bland annat
påbörjades diskussionen om delegation till utskottet.
Näringslivsutskottets protokoll finns tillgängligt på kommunens hemsida.
_____
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Ks § 35

Dnr 2020-000051

Revidering av samarbets- och uppdragsavtal om
samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd
allmän kollektivtrafik
Kort sammanfattning
Förslag på reviderat samarbets- och uppdragsavtal har skickats till Krokoms
kommun för synpunkter.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ansluter sig till kommunstyrelsen i Bergs kommuns
yttrande daterat 2020-01-15 avseende förslag på reviderat samarbetsoch uppdragsavtal.
2. Utöver Bergs kommuns yttrande lägger kommunstyrelsen till att frågor
kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning beaktas i
remissvaret.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Regionala utvecklingsnämnden beslutade i november 2019 att skicka förslag
på reviderat samarbets-och uppdragsavtal till länets kommuner för
synpunkter.
Kommunstyrelsen föreslås ansluta sig till kommunstyrelsen i Bergs
kommuns yttrande daterat 2020-01-15.
Krokoms kommun har fått förlängd svarstid till den 18 mars 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 februari 2020
Yttrande från Bergs kommun 2020-01-15
Missiv - Revidering av samarbets- och uppdragsavtal om samordning av
särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik
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Ks § 35 (forts)

Dnr 2020-000051

Revidering av samarbets- och uppdragsavtal om
samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd
allmän kollektivtrafik
Protokollsutdrag Run 191119, § 181 - Revidering av samarbets- och
uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd
allmän kollektivtrafik
Förslag till samarbetsavtal
Förslag till uppdragsavtal
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Kjell Sundholm, KD, föreslår att utöver Bergs kommuns yttrande lägger
kommunstyrelsen till att frågor kring tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning beaktas i remissvaret.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
ansluter sig till kommunstyrelsen i Bergs kommuns yttrande daterat 202001-15 avseende förslag på reviderat samarbets- och uppdragsavtal.
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
Kollektivtrafikstrateg, Region Jämtland Härjedalen
Bergs kommun, för kännedom
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Ks § 36

Dnr 2019-000378

Remissmissiv - Program för Smart specialisering (RIS3)
Kort sammanfattning
Förslag har skickats till Krokoms kommun på remiss.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till remissvar och skickar det till
Region Jämtland Härjedalen.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Region Jämtland Härjedalen har arbetat fram en ny innovationsstrategi för
smart specialisering och önskar synpunkter på remissen. Den regionala
strategin för smart specialisering (RIS3) ersätter den nuvarande
innovationsstrategin. Strategin ska bli ett viktigt instrument för att ta del av
de stora ekonomiska resurser som kommer att finnas i framförallt Horisont
Europa – programmet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 mars 2020
Bilaga 1. Yttrande på remissutgåva Program för Smart SpecialiseringRegional forsknings- och innovationsstrategi
Bilaga 2. Remissutgåva Program för smart specialisering
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner förslag till remissvar och skickar det till Region Jämtland
Härjedalen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Ks § 36 (forts)

Dnr 2019-000378

Remissmissiv - Program för Smart specialisering (RIS3)
Kopia till
regionalutveckling@regionjh.se
naringsliv@krokom.se
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Ks § 37

Dnr 2020-000059

Folkhälsopolicy 2020 - 2024
Kort sammanfattning
Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024 har blivit utskickad till
kommunerna för synpunkter. Den skiljer sig inte nämnvärt från länets
folkhälsopolicy 2016-2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkt:
En viktig och ofta diskuterad fråga i olika regionala och lokala nätverk är
demografin och dess utmaningar. Det är önskvärt att på ett tydligare sätt
lyfta det i policyn.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Den Folkhälsopolicy 2020-2024 som sänts ut har under mer än ett år
reviderats inom ramen för det av kommuner och Regionen utsedda politiska
nätverket Folkhälso Z. Förutom de politiska företrädarna har även en bred
expertkunskap medverkat i arbetet med policyn för att säkerställa att de
beslut som tas och insatser som görs ska utveckla befolkningens möjligheter
till ett ökat välmående med bibehållen god hälsa.
Länets politiker har enats om att utöver de nationella åtta folkhälsomålen
fokusera på en gemensam målbild med fyra viktiga utvecklingsområden där
bästa möjliga effekt kan förväntas – tidiga livets villkor, utbildning och
arbete, hälsofrämjande miljö samt delaktighet och inflytande.
Folkhälsopolicyn 2020-2024 skiljer sig inte nämnvärt från policyn 20162019.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2020
Förslag till Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024
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Ks § 37 (forts)

Dnr 2020-000059

Folkhälsopolicy 2020 - 2024
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
lämnar följande synpunkt: En viktig och ofta diskuterad fråga i olika
regionala och lokala nätverk är demografin och dess utmaningar. Det är
önskvärt att på ett tydligare sätt lyfta det i policyn.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Folkhälsopolitisk strateg på Region Jämtland Härjedalen
Louise Öhnstedt, Folkhälso- och kultursamordnare
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Ks § 38

Dnr 2020-000049

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet, KTR
2020
Kort sammanfattning
Socialnämnden behandlade ärendet den 21 januari 2020 och föreslår att
reviderat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) antas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden behandlade ärendet den 21 januari 2020, § 5.
Reglementet gäller från och med september 2018.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 200219
Socialnämnden den 21 januari 2020, § 5
Kommunala handikapprådet den 25 november 2019, § 34
Förändringar i reglemente för kommunala handikapprådet (KHR) 191125
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 191125
Nuvarande reglemente
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 39

Dnr 2019-000233

Avtal - Granskning av samverkan avseende hälso- och
sjukvård och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrade, mellan Region Jämtland Härjedalen
och Krokoms kommun. Revisionsrapport 191111.
Kort sammanfattning
Kommunens revisorer har uppdragit till Region Jämtland Härjedalens
revisionskontor att granska om det finns en tillfredställande styrning,
uppföljning och kontroll av samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen
och länets kommuner för personer med psykiskt funktionshinder.
Socialnämnden behandlade ärendet den 25 februari 2020, § 25 och föreslår
att kommunstyrelsen godkänner nämndens svar på revisionsrapporten.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens svar på
revisionsrapport - Granskning av samverkan avseende hälso- och
sjukvård och sociala insatser för psykiskt funktionshindrade.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har uppdragit till Region Jämtland Härjedalens
revisionskontor att granska om det finns en tillfredställande styrning,
uppföljning och kontroll av samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen
och länets kommuner för personer med psykiskt funktionshinder.
Utifrån lämnande rekommendationer önskar revisionen få svar på vilka
åtgärder som planeras vidtas och när de beräknas vara genomförda.
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Dnr 2019-000233

Avtal - Granskning av samverkan avseende hälso- och
sjukvård och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrade, mellan Region Jämtland Härjedalen
och Krokoms kommun. Revisionsrapport 191111.
Revisionen lämnar följande rekommendationer och socialnämndens svar
återfinns i anslutning till respektive rekommendation:


Vi anser att det saknas tillfredställande rutiner för att kunna identifiera
och fånga upp personer med psykiskt funktionshinder. Avsaknaden av
aktuell kartläggning medför bristande förutsättningar för att ha en
tillfredställande kontroll. Dock anser vi att det till viss del finns rutiner
för att ha kontroll över denna grupps behov, men vi anser att dessa
rutiner inte är heltäckande. Denna bedömning gäller även övriga
granskande kommuner och regioner.

Socialnämnden håller med revisorerna om att vi behöver arbeta för att
tillfredställande rutiner för denna målgrupp finns.
När Socialförvaltningen i dag får information om personer med psykiskt
funktionshinder via till exempel orosanmälningar arbetar både
Biståndsenheten och Individ- och familjeomsorgen med uppsökande
verksamhet. Utbildningsinsatser inom första hjälpen psykisk hälsa (MHFA)
är en del i att identifiera personer med psykisk ohälsa. Utbildningen
genomförs med samtliga medarbetare inom Socialförvaltningen under 2019
och 2020.


Den samverkan och ansvarsfördelning som sker mellan regionen och
kommunerna när det gäller insatser för psykiskt funktionshindrade är
inte fullt ut tillfredställande. Överenskommelsen om psykiskt
funktionshinder som regionen och länets kommuner har ingått har
begränsad betydelse för det praktiska arbetet. De mål som finns i
överenskommelsen har inte någon nämnvärd betydelse för styrning och
uppföljning. Denna rekommendation riktas till övriga kommuner och
regioner.

Vi tolkar rekommendationen som att revisorerna är nöjda med Krokoms
kommuns arbete inom detta område.
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Dnr 2019-000233

Avtal - Granskning av samverkan avseende hälso- och
sjukvård och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrade, mellan Region Jämtland Härjedalen
och Krokoms kommun. Revisionsrapport 191111.


Vi anser det otillfredsställande att inte överenskommelsen om missbruk
har reviderats. Överenskommelsen upplevs av de intervjuade som
inaktuell. Sedan överenskommelsen om missbruk beslutades har det
kommit nya nationella riktlinjer för missbruksvården. Denna bedömning
gäller även övriga granskade kommuner samt regionen.

Den länsövergripande överenskommelsen är under revidering och förväntas
vara färdig inom kort. Överenskommelsen justeras utifrån att TNE inte
längre finns och med utgångspunkt i nationella riktlinjer ska fokus på unga
missbrukare öka. Även spelmissbruk kommer att bli en del
överenskommelsen.


I den regionala överenskommelsen om psykisk funktionsnedsättning
framgår att det ska tas fram lokala överenskommelser mellan
huvudmännen. I den lokala handlingsplanen om psykisk hälsa som
Socialnämnden tagit fram inkluderas emellertid inte primärvården. Vi
rekommenderar Socialnämnden därför att inkludera primärvården i
reviderad upplaga av handlingsplanen.

Handlingsplanen för psykisk hälsa inkluderas nu i folkhälsoplanen vilken
behandlas i Folkhälsorådet. I Folkhälsorådet ingår bland annat representanter
från primärvården och Polisen. Socialförvaltningen har även
samverkansarena tillsammans med primärvården fyra gånger per år.


Justerandes sign

Vi anser att det finns skäl att göra en översyn av om det finns behov av
ny samverkansarena för kommuner och den specialiserade psykiatrin.
De forum som finns idag upplevs som allt för agendastyrda och behov
finns av samverkansformer som nätverksträffar där utrymme finns för
diskussioner. Frågor som man upplever behov av att diskutera är bl.a.
bemötandefrågor, vilka insatser som respektive aktör kan tillhandahålla,
brister i samband med vårdplanering och etikfrågor. Denna
rekommendation riktas även till övriga granskade kommuner och region.
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Dnr 2019-000233

Avtal - Granskning av samverkan avseende hälso- och
sjukvård och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrade, mellan Region Jämtland Härjedalen
och Krokoms kommun. Revisionsrapport 191111.
Vi ser behov av utökad samverkan med psykiatrin men inte av fler
samverkansarenor. I nuläget träffas ett konsultationsteam fyra gånger om
året för arbete kring missbruk i Krokom.
Medverkar på dessa träffar gör Individ- och familjeomsorgens
missbrukshandläggare, specialistsjuksköterska från beroendeenheten
(Regionen), distriktsjuksköterska samt representant från psykosociala teamet
(Hälsocentralen).


Vi anser det otillfredsställande att samordnad individuell vårdplan (SIP)
inte tillämpas i enighet med lagens intentioner och regionala
överenskommelser. Framförallt riktas kritiken avseende detta mot
specialistpsykiatrin inom regionen. Vi anser dock att Socialnämnden bör
se över sina rutiner för avvikelserapportering med koppling till SIP.
Avvikelserapporteringen är en viktig del i det systematiska
kvalitetsarbetet, men det förutsätter att rapporteringen sker konsekvent
och att händelseförloppet finns tydligt beskrivet i avvikelserapporten.

Vi kommer under året att se över våra rutiner för att skriva avvikelser
gentemot Regionen. Vi kommer även att delta i utbildningar gällande SIP
och avvikelser.


Enligt rapport från Socialstyrelsen framgår att kunskaper och
erfarenheter från brukarföreningar är värdefulla att ta med i
planeringen av vård- och sociala insatser. En samverkan med brukare
och anhöriga i samband med planering och framtagande av rutiner
innebär en ökad delaktighet och förhöjd kvalitet, enligt nationella
riktlinjer. Vi rekommenderar Socialnämnden att utveckla sin samverkan
med brukarorganisationer.

I verksamhetsplanen för 2020 har Socialnämnden gett Socialförvaltningen i
uppdrag att genomföra brukarundersökningar och inrätta brukarråd inom alla
verksamhetsområden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

18 mars 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 39 (forts)

Dnr 2019-000233

Avtal - Granskning av samverkan avseende hälso- och
sjukvård och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrade, mellan Region Jämtland Härjedalen
och Krokoms kommun. Revisionsrapport 191111.


Enligt rapport från Socialstyrelsen framhålls kompetens som en viktig
del för att de insatser som ges ska vara av god kvalitet och då framförallt
kompetens för att kunna ge ett gott bemötande. Av granskningen
framkommer att de utbildningsinsatser som genomförts inom
kommunerna varit fokuserade på bemötandet vilket är i linje med de
nationella riktlinjerna. Vi rekommenderar dock att Socialnämnden
fortsatt fokuserar på utbildningsfrågor då medarbetarnas kompetens är
en grundförutsättning för verksamhetens kvalitet.

Vi uppskattar att revisorerna har uppmärksammat de utbildningsinsatser
Socialnämnden har prioriterat kopplat till bemötande sedan 2017. Vi beaktar
rekommendationen och kommer att fortsätta med dessa och flera andra
utbildningsinsatser framöver.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 mars 2020
Socialnämnden den 25 februari 2020, § 25
Rapport - Granskning av samverkan avseende hälso- och sjukvård och
sociala insatser för psykiskt funktionshindrade
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
ställer sig bakom socialnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av
samverkan avseende hälso- och sjukvård och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrade.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2019-000233

Avtal - Granskning av samverkan avseende hälso- och
sjukvård och sociala insatser för psykiskt
funktionshindrade, mellan Region Jämtland Härjedalen
och Krokoms kommun. Revisionsrapport 191111.
Kopia till
Ordförande i kommunrevisionen
Socialnämnden
Kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas
in i Stratsys
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen ska välja ledamöter till kommunala integrationsrådet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till kommunala
integrationsrådet från och med 2020 tills dess nya ledamöter utses
Namn
Joud Addas från Syrien efter Yousef Alemi från Afghanistan
Rajni Avagyan från Armenien efter Laksana Ohdin från Thailand
Yossief Asrat från Eritrea efter ”Dufla” Mohamed Ahmed Idris från
Eritrea
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den 28 februari 2018 antog kommunfullmäktige reglemente för kommunala
integrationsrådet, KIR.
Sex (6) av rådets ledamöter ska vara utlandsfödda invånare bosatta i
Krokoms kommun från olika utomnordiska länder med stort
samhällsengagemang och med fördel medlem och aktiv i Krokoms
kommuns föreningsliv. Enligt reglementet ska kommunstyrelsen fastställa
vilka sex som ska ingå i integrationsrådet under mandatperioden.
Föreslagna ledamöter kommer från Eritra, Armenien och Syrien. Sedan
tidigare ingår representanter från Syrien, Eritrea och Tyskland i rådet. Målet
är att skapa en så stor bredd som möjligt vad gäller bakgrund och perspektiv
på integrationsaspekterna i enlighet med rådets syfte.
I arbetet med att ta fram kandidater har utvecklingssekreterare tagit hjälp av
Krokoms Internationella Vänskapsförening för att hitta individer med stort
samhällsengagemang och brett kontaktnät.
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 februari 2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen utser
följande ledamöter till kommunala integrationsrådet från och med 2020 tills
dess nya ledamöter utses.
Joud Addas från Syrien efter Yousef Alemi från Afghanistan
Rajni Avagyan från Armenien efter Laksana Ohdin från Thailand
Yossief Asrat från Eritrea efter ”Dufla” Mohamed Ahmed Idris från Eritrea
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
De valda
Hanna Hellström, utvecklingssekreterare
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret
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Dnr 2020-000075

Igångsättningstillstånd - Rivning av gula paviljongen på
Nyheden, Krokom
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 februari 2020.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja igångsättningstillstånd för rivning av gula
paviljongen på Nyheden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för rivning av gula
paviljongen på Nyheden.
2. Åtgärden finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsram.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 18
februari framgår nedan.
Gula paviljongen på Nyhedens skola har nyttjats som undervisnings- samt
personallokal. På grund av ett sedan många år eftersatt underhåll och därtill
bristande skötsel har omfattande skador uppkommit på byggnaden.
Arbetsmiljön har med åren blivit så pass bristfällig att den nu inte längre
används. Byggnaden är att betrakta som ett rivningsobjekt som nu börjar
förfalla allt mer, vilket dels skämmer skolgården dels kan på sikt även utgöra
en säkerhetsrisk för de som vistats på skolområdet. Efter beslut om
igångsättning upphandlar plan- och fastighetsavdelning
rivningsentreprenaden och verkställer åtgärden om åtgärden inryms inom
beviljad investeringsram.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 mars 2020
Samhällsbyggnadsnämnden 18 februari 2020, § 15
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2020-000075

Igångsättningstillstånd - Rivning av gula paviljongen på
Nyheden, Krokom
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för rivning av gula paviljongen på Nyheden.
Åtgärden finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsram.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Ks § 42

Dnr 2020-000074

Igångsättningstillstånd - Rivning gamla
matsalsbyggnaden i Föllinge
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 februari 2020.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja igångsättningstillstånd för rivning av
gamla matsalsbyggnaden i Föllinge.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för rivning av gamla
matsalsbyggnaden i Föllinge.
2. Åtgärden finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljande
investeringsram.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 18
februari 2020 framgår nedan.
Gamla matsalsbyggnaden vid Cederbergsskolan i Föllinge har varit stängd
och kallställd under ett stort antal år. Byggnaden är ett rivningsobjekt som nu
börjar förfalla allt mer, vilket dels skämmer skolgården och samhället i
övrigt, dels kan på sikt även utgöra en säkerhetsrisk för de som vistats på
skolområdet.
Efter beslut om igångsättning upphandlar plan- och fastighetsavdelningen
rivningsentreprenaden och verkställer åtgärden om åtgärden inryms inom
beviljad investeringsram.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 mars 2020
Samhällsbyggnadsnämnden den 18 februari 2020, § 13
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Dnr 2020-000074

Igångsättningstillstånd - Rivning gamla
matsalsbyggnaden i Föllinge
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för rivning av gamla matsalsbyggnaden i
Föllinge. Åtgärden finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljande
investeringsram.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-000325

Rutin för kommunstyrelsens internkontroll
Kort sammanfattning
Rutin för kommunstyrelsens internkontroll är utarbetad för antagande i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar ”Rutin för kommunstyrelsens internkontroll”.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Under hösten 2019 har rutin för kommunstyrelsens internkontrollarbete
utarbetats.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 december 2019
Rutin för kommunstyrelsens internkontroll
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
”Rutin för kommunstyrelsens internkontroll”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör, inklusive rutin
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, inklusive rutin
Hanna Vesterlund, HR-chef, inklusive rutin
Anna-Carin Svedén, näringslivschef, inklusive rutin
Åsa Sjödin, kommunikationschef, inklusive rutin
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 44

Dnr 2020-000027

Internkontrollplan 2020 - Kommunstyrelsen
Kort sammanfattning
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter, gällande 2020, är
utarbetad för godkännande i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplanen för 2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls och att väsentliga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar
• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm.
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp har utifrån inventerade
riskområden gjort en riskanalys och med detta som underlag, kommit fram
till ett förslag till Internkontrollplan, gällande 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 februari 2020
Internkontrollplan 2020 - Kommunstyrelsen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Eva Ljungdahl, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner internkontrollplanen för 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18 mars 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 44 (forts)

Dnr 2020-000027

Internkontrollplan 2020 - Kommunstyrelsen
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp
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Dnr 2020-000081

Internkontrollplan 2020 - IT
Kort sammanfattning
Internkontrollplan 2020 avseende kontrollområdet IT, som utgör ett särskilt
kontrollområde inom kommunstyrelsens verksamheter. Kontrollområdet
innefattar även kontrollpunkter för områdena Informationssäkerhet och
GDPR.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan IT för 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att som åtgärd under året undersöka
möjligheten att söka pengar från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) för att förstärka resurser kring IT-säkerhet.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar
• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm.
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän
IT-chef i samverkan med Säkerhetssamordnare och Dataskyddsombud har
utifrån inventerade riskområden gjort en riskanalys och med detta som
underlag, kommit fram till ett förslag till Internkontrollplan IT, gällande
2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2020
Internkontrollplan 2020 – IT
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Dnr 2020-000081

Internkontrollplan 2020 - IT
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Wallén, C, föreslår att som åtgärd under året undersöka möjligheten
att söka pengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
för att förstärka resurser kring IT-säkerhet.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner internkontrollplan IT för 2020.
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
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp
Säkerhetssamordnare
Dataskyddsombud
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Dnr 2020-000093

Balanskravsutredning och plan för återställande av
negativt balanskravsresultat år 2019
Kort sammanfattning
En balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, enligt 11 kap. 1011 §, lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vid negativt resultat
ska kommunfullmäktige anta en plan för hur det negativa resultatet ska
återställas inom de tre närmaste åren, i enlighet med 11 kap. 12 §
kommunallagen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att som en del av
beslutet om årsredovisning för år 2019, anta följande åtgärdsplan för att
återställa det negativa balanskravsresultatet år 2019 om -12,8 mnkr
genom positiva resultat i budget för åren 2020-2022. De budgeterade
resultaten för respektive år är för närvarande:
2020 +10,4 mnkr
2021 +16,1 mnkr
2022 +18,8 mnkr
2. Beslutsunderlaget utvecklas så det överensstämmer med Rådet för
kommunal redovisnings rekommendationer.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I bokslutet för Krokoms kommun för år 2019 redovisas ett underskott om
minus 12,8 mnkr.
En balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, enligt 11 kap. 1011 §, lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Vid negativt resultat ska kommunfullmäktige anta en plan för hur det
negativa resultatet ska återställas inom de tre närmaste åren, i enlighet med
11 kap. 12 § kommunallagen.
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Dnr 2020-000093

Balanskravsutredning och plan för återställande av
negativt balanskravsresultat år 2019
Kommunfullmäktige har beslutat om Rambudget för år 2020, och plan för
åren 2021 och 2022. Resultaten dessa år täcker med marginal nivån som
krävs för ett återställande av underskottet för 2019.
Balanskravsutredning 2019:
Balanskravsutredning
Årets resultat enl resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

2019
-12,8

2018
1,0

2017
1,1

0,0

-0,1

-0,9

0,0
0,0
-12,8
0,0
0,0
-12,8

0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,9

0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande inklusive balanskravsutredning 9 mars 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att beslutsunderlaget utvecklas så det
överensstämmer med Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige, att som en del av beslutet om årsredovisning för år
2019, anta följande åtgärdsplan för att återställa det negativa
balanskravsresultatet år 2019 om -12,8 mnkr genom positiva resultat i
budget för åren 2020-2022.
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Dnr 2020-000093

Balanskravsutredning och plan för återställande av
negativt balanskravsresultat år 2019
De budgeterade resultaten för respektive år är för närvarande:
2020 +10,4 mnkr
2021 +16,1 mnkr
2022 +18,8 mnkr
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
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Revisorerna
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Dnr 2019-000359

Revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen
Kort sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning
avseende kommunens rutiner och processer kring upprättande av bokslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport - Granskning av
bokslutsprocessen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunens bokslutsproess
inte är effektiv. Det saknas i stor utsträckning skriftliga rutiner kring de olika
momenten och det saknas även dokumentation av momentens genomförande
och kvalitetssäkring. Detta försvårar uppföljning och utvärdering av
genomfört arbete och det ökar risken för fel i räkenskaperna, delårsrapporten
samt i årsredovisningen.
I rapporten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen (kursiv
stil är svar från kommunstyrelsen):


Upprätta specifika och mer utförliga anvisningar till olika användare av
informationen.
Ekonomiavdelningen har påbörjat ett arbete med att utveckla detta, till
att bland annat omfatta tydligare skriftlig information till chefer och
andra berörda utöver förvaltningsekonomerna. Detta innefattar bland
annat rutin för att få kännedom om ovanliga transaktioner eller tvister.
Rutinen kommer även att innefatta förtydliganden om vilka
befattningshavare som har vilket ansvar i bokslutsarbetet. Redan i dag
genomförs möten inom ekonomgruppen för att gå igenom vilka
arbetsuppgifter som ska göras och av vem. Dokumentationen inför och
efter dessa möten ska utvecklas.
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Dnr 2019-000359

Revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen


Ta fram skriftliga rutiner som beskriver hur avstämningar och avslut ska
genomföras, dokumenteras och kvalitetssäkras.
Det finns redan i dag rutiner men de kan utvecklas och dokumenteras i
större utsträckning än hittills. Vi avser även införa
bokslutssammanträden med ekonomer och i viss mån andra
befattningshavare, för att gå igenom bokslutsbilagor. Rutin för att följa
upp och rätta till tekniska fel i bokföringen kommer att dokumenteras.



Säkerställa en process med avstämningar och kvalitetssäkringar löpande
under året.
Rutin finns och löpande uppföljning och avstämningar görs men rutinen
behöver dokumenteras bättre.



Säkerställa en tillräcklig kvalitetssäkring genom att införa en fyra ögonprincip gällande räkenskapsinformation.
I kommunstyrelsens svar på motsvarande rekommendation i
granskningen av årsredovisning för 2018, framgår att vi kommer
genomföra detta på delar av avstämningarna. Vi avser i tillägg till detta
att införa bokslutssammanträden, där vi (företrädesvis ekonomer men
eventuellt även andra befattningshavare) tillsammans går igenom vissa
avstämningar och bokslutsbilagor, i syfte att öka säkerhet och kvalitet.



Ta fram skriftliga rutiner gällande de sammanställda räkenskaperna.
Vi kommer inledningsvis att utveckla och förtydliga tidplanen kopplad
till delårsrapport och bokslut, avseende vilken information som
kommunen behöver av bolaget, vid vilken tidpunkt och i vilket skick.



Ta fram skriftliga rutiner gällande analys och uppföljning av kommunens
ekonomiska information.
Ekonomiavdelningen har inlett ett arbete med att utveckla enkla,
standardiserade, månadsvisa rapporter avseende ekonomin, både vad
gäller utfall och prognoser. Detta innefattar bland annat en tydligare
uppföljning av personalkostnader löpande under året.
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Revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen


Kommuncontroller har i särskilt uppdrag att under 2020 arbeta med
dokumentation av, och vid behov tillskapa rutiner. Detta innefattar bland
annat det som revisionen efterfrågar.



Vi har under 2018 och 2019 dokumenterat ett antal ekonomiprocesser på
olika nivåer. Både på en övergripande nivå, men även på nämnds/förvaltningsnivå. Detta är en bra grund att koppla olika dokument och
rutiner till.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-03-09
Skrivelse från revisionen 2019-11-21
Granskningsrapport 2019-10-24
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner svar på revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Nämnderna
Ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde
Kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas
in i Stratsys
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Remiss - Ansökningar om bygdeavgiftsmedel,
allmänna delen, bygdemedel
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 2020 års allmänna bygdemedel föreslås
fördelas och prioriteras enligt bilaga 3 och 4 enligt kommunstyrelsens
presidiums förslag.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarar för ansökningar om
bygdemedelsbidrag för föreningar inom Krokoms kommun. Efter
registrering, diarieföring och sortering på Länsstyrelsen skickas
ansökningarna till Krokoms kommun. Hos kommunen bereds ansökningarna
av tjänstemän inom enheterna Näringsliv, Kultur och Fritid.
Ansökningarna följs upp med kontakt mellan kommunens tjänstemän och
ansökande förening för förtydliganden rörande ansökningarna. Under
beredningen stäms ansökan av mot Länsstyrelsens policy och kriterier.
Hänsyn tas också gentemot om den sökande fått beviljade medel tidigare år
och vart geografiskt den sökande finns i förhållande till berört
vattenregleringsområde. Ansökningarna kan både beviljas, avslås eller
minskas. Vid minskning av summan förtydligas vad bidraget är avsett för
eller om hela projektet minskas.
Den totala summan för ansökta bidrag är 4 884 443 kronor för den allmänna
fonden och den totala potten i den allmänna fonden att fördela är på
2 291 534 kronor.
Den slutliga prövningen av kommunstyrelsens föreslagna fördelning görs av
Länsstyrelsen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 februari 2020
Bilaga 1. Översikt av inkomna ansökningar från Länsstyrelsen
Bilaga 2. Fondtilldelning totalt och per område
Bilaga 3. Bygdemedel förslag fördelning
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Remiss - Ansökningar om bygdeavgiftsmedel,
allmänna delen, bygdemedel
Bilaga 4. Historik över bygdemedel fram till 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att 2020 års allmänna bygdemedel föreslås fördelas och prioriteras enligt
bilaga 3 och 4 enligt kommunstyrelsens presidiums förslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
naringsliv@krokom.se
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Dnr 2020-000082

Medfinansiering timbanken
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun beslutar att medfinansiera projekt ”Timbanken” med
upp till 95 671 kronor för 169 timmar under 2020.
2. Medel tas ur stadsbidrag för ett förbättrat Företagsklimat.
3. Kommunstyrelsen gör följande medskick till regionen:
Administrations- och systemkostnader är anmärkningsvärt höga. Mindre
än hälften går till företagarnas konsultstöd.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med alla åtta kommunerna i
regionen under perioden 170901 – 191231 drivit projekt ”Timbanken” vars
syfte varit att underlätta för små och medelstora företag i deras tillväxt.
Företagare har genom projektet fått tillgång till upp till fem kostnadsfria
konsulttimmar per år inom fem olika affärsutvecklingsområden.
Konsulterna/specialisterna är upphandlade av Region Jämtland Härjedalen
där uppdraget är att hjälpa och ge råd så att entreprenören får stöd för att
utveckla sitt företag. Timbanken är en möjlighet för de företag som vill
utveckla och skapa tillväxt men inte uppfyller kraven för de regional
politiska stöden eller stöden via landsbygdsprogrammet.
För Krokoms kommun har resultatet varit att 2019 nyttjade 48 företag totalt
169 timmar och 2018 nyttjade 46 företag totalt 114 timmar
Nu planeras ett nytt projekt med timbanken som ska pågå mellan 200501211231. Krokoms kommun och övriga kommuner i länet föreslås
medfinansiera projektet under 2020 och Region Jämtland Härjedalen under
2021.
Sammantaget för dessa kostnader skulle kommunerna svara för 50 % och
50 % betalas av Regionens 1.1 anslag.
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Medfinansiering timbanken
Förslag:
Krokoms kommun vill under perioden erbjuda 169 konsulttimmar i
timbanken, där varje företag kan få max 5 timmar, vilket leder till en kostnad
om 42 250 kronor (169tim x 500kr/2).
Kostnaden för databas, systemkostnader, annonsering och administration för
Krokoms kommun blir 53 421 kronor (106 842kr/2) för hela perioden.
Den totala kostnaden för Krokoms kommun blir 95 671 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 mars 2020
Brev från Region JH till kommunerna
Modell för kostnadsberäkning
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen gör följande medskick till
regionen: Administrations- och systemkostnader är anmärkningsvärt höga.
Mindre än hälften går till företagarnas konsultstöd.
Hans Åsling, C och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun
beslutar att medfinansiera projekt ”Timbanken” med upp till 95 671 kronor
för 169 timmar under 2020. Medel tas ur stadsbidrag för ett förbättrat
Företagsklimat.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
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Medfinansiering timbanken
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare
Sven Winemark Region Jämtland Härjedalen, sven.winemark@regionjh.se
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Dnr 2019-000215

Sammanträdesdagar 2020
Kort sammanfattning
Ett sammanträde 2020 föreslås flyttas och ett föreslås strykas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2020 flyttas till den
16 november 2020.
2. Kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2020 stryks.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska på en utbildning den 18
november 2020 föreslås att kommunstyrelsens sammanträde flyttas.
Sammanträdet den 1 april 2020 planerades utifrån att tjänstemannaförslaget
rambudget skulle behandlas då. Tidplanen för budgeten har ändrats och
tjänstemannaförslaget rambudget flyttas till kommunstyrelsen den 22 april.
Därför föreslås att kommunstyrelsens sammanträde den 1 april stryks.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 mars 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jannike Hillding, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsens
sammanträde den 18 november 2020 flyttas till den 16 november 2020.
Kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2020 stryks.
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Sammanträdesdagar 2020
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18 mars 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 51

Dnr 2020-000108

Ramavtalslista - Planerade upphandlingar 2021 via
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om Krokoms kommun ska delta i de
ramavtal som GNU – gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
planerar att upphandla till och med 2021 enligt gemensamt reglemente.
LUG – kommunens lokala upphandlingsgrupp föreslår att kommunstyrelsen
ska delegera beslut kring ramavtalslistan till KLG –
kommunledningsgruppen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen skickar frågan om att delegera till kommundirektören
att fatta beslut om ramavtalslistan från och med listan för år 2022 till
näringslivsutskottet för beredning.
2. Krokoms kommun ska vara med i samtliga upphandlingar som framgår
av ramavtalslistan 2021, se bilaga, förutom:
-

Lekplatsutrustning

3. Krokoms kommun har inga önskemål om att nya upphandlingar ska
läggas till i ramavtalslistan för närvarande.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Berg-, Bräcke-, Härjedalen-, Krokom-, Ragunda-, Strömsund-, respektive
Östersunds kommuner ingår i GNU – gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan. Samarbetet innebär att det gemensamma
upphandlingskontoret gör de ramavtalsupphandlingar som GNU önskar.
Varje år skickar GNU via upphandlingskontoret ut en ramavtalslista över
aktuella upphandlingar som är på gång det kommande året.
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Dnr 2020-000108

Ramavtalslista - Planerade upphandlingar 2021 via
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
(Det är med andra ord inte fråga om samtliga ramavtalsupphandlingar som
upphandlingskontoret genomför). Enligt överenskommet reglemente ska
kommunstyrelsen fatta beslut om Krokoms kommun inte ska delta i någon
av upphandlingarna på listan.
LUG – kommunens lokala upphandlingsgrupp har berett ramavtalslistan och
tagit fram ett förslag till beslut, se bilaga.
LUG föreslår även att kommunstyrelsen ska delegera beslut kring
ramavtalslistan till KLG – kommunledningsgruppen. Det för att
verksamheternas behov av att medverka i en upphandling kan förändas över
tid samt att det kan visa sig vara mer gynnsamt i vissa upphandlingar att
kommunen till exempel upphandlar själva via SKL Kommentus eller
Husbyggnadsvaror eller på något annat sätt. Om KLG istället för
kommunstyrelsen kan fatta beslut om ramavtalslistan blir valet om hur en
upphandling ska gå till mer flexibelt över året och kommunen får därmed
ökad möjlighet att genomföra lyckade upphandlingar.
KLG har gått igenom ramavtalsförslaget och rekommenderar
kommunstyrelsen att godkänna det samt LUG´s förslag om att delegera
beslut kring ramavtalslistan till KLG.
Beslutet ska meddelas Upphandlingskontoret senast den 29 februari 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 januari 2020
Bilaga 1. Ramavtal 2021, version 200122.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att punkt 1 ändras till: Kommunstyrelsen
skickar frågan om att delegera till kommundirektören att fatta beslut om
ramavtalslistan från och med listan för år 2022 till näringslivsutskottet för
beredning.
Marie Svensson, V, Maria Jacobsson, S, Eva Ljungdahl, MP, Karin Wallén,
C, Hans Åsling, C och Niclas Höglund, JVK, yttrar sig.
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Ramavtalslista - Planerade upphandlingar 2021 via
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som innehåller tre förslag.
Förslag 1 som föreslår att kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören
att fatta beslut om ramavtalslistan från och med listan för år 2022. Förslag 2
som föreslår att Krokoms kommun ska vara med i samtliga upphandlingar
som framgår av ramavtalslistan 2021, se bilaga, förutom: Lekplatsutrustning.
Förslag 3 som föreslår att Krokoms kommun har inga önskemål om att nya
upphandlingar ska läggas till i ramavtalslistan för närvarande.
Till det har kommit ett ändringsförslag i punkten 1.
Ordförande kommer först fråga på grundförslagets punkt 1 mot
ändringsförslaget i punkt 1. Efter det frågar hon på grundförslagets punkt 2
och 3.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslagets punkt 1 mot ändringsförslaget i punkt 1 finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget i punkt 1.
Efter fråga på grundförslagets punkt 2 finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på grundförslagets punkt 3 finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Upphandlingskontoret Östersund
Linda Näsén, Upphandlingssamordnare
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Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats nedan.
_____________________________________________________________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
1

Dnr KS 20/065
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Ansökan om
ekonomiskt stöd för Länsbygderådets deltagande i
Landsbygdsriksdagen 2020 avslås

Dnr KS 20/079
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Kommunens
firmatecknare 2020
_____
2
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Meddelanden
1

Dnr 22
Samrådsgrupp för samiskt förvaltningsområde, SFO: protokoll 200131

2

Folkhälsorådet, FHR: protokoll 200212

3

Kommunala intregrationsrådet, KIR: protokoll 200224

4

5

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: 200131, Meddelande från
styrelsen nr 3/2020 – Överenskommelse mellan staten och SKR om
äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: 200131, Meddelande från
styrelsen nr 4/2020 – Överenskommelse mellan staten och SKR om
Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025

6

Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: protokoll 200210 – Gemensamma
nämnden för upphandling

7

Region Jämtland Härjedalen: protokoll 200214 – Gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

8

Region Jämtland Härjedalen: protokoll 200217 – Regionens
samverkansråd

9

Region Jämtland Härjedalen: protokoll 200217 – Primärkommunala
samverkansrådet

Dnr 28
10 Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund: protokollsutdrag 200203, §
3, Förutsättningar inför budget 2021 med flerårsplan 2022-2023
11 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: protokollsutdrag
200217 § 1, Budget 2021
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Meddelanden
12 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: protokollsutdrag
200217 § 2, Rapport internkontrollplan 2019 och internkontrollplan
2020
13 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: protokollsutdrag
200217 § 4, Uppföljnings- och utvärderingsplan 2020
Dnr 28
14 Gemensam överförmyndarnämnd: protokollsutdrag 200220 § 1,
årsredovisning 2019
Dnr KS 19/015
15 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 200203 om ledamöter i
Rennäringsdelegationen i Jämtlands län för åren 2020-2023
Dnr KS 19/090
16 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 200225, § 11, Ny
förskolestruktur i centrala Krokom – återtagande av begäran om medel
Dnr KS 19/113
17 Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR: protokollsutdrag 200217, § 5 –
Uppföljning Tillgänglighetsprogrammet 2019
Dnr KS 19/206
18 Länstrafiken i Jämtlands län: skrivelse 200206 ang Särskild
kollektivtrafik 2020
19 Krokom växtkraft: 200210, Öppet brev till kommunstyrelsen i Krokoms
kommun
Dnr KS 19/297
20 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200218, § 4, Detaljbudget
2020, plan 2021-2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

50(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18 mars 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 53 (forts)

Dnr 2020-000010

Meddelanden
21 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 200225, § 7, Budget
2020 – Besparing ungdomskort F-klass
22 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 200225, § 9, Budget
2020, plan 2021-2022
Dnr KS 19/356
23 Region Jämtland Härjedalen, Gemensam nämnd för samverkan inom
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner: protokollsutdrag
200214, § 7 – Projekt Digital transformation
Dnr KS 20/005
24 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet 200219
Dnr KS 20/018
25 Trafikverket: beslut 200206 - fastställd järnvägsplan för anläggning av
en ny hållplats i Nälden på Mittbanan samt indragning av väg
Dnr KS 20/019
26 SmåKom: 200203, nyhetsbrev februari och 200303, nyhetsbrev mars
27 SmåKom: 200211, rapport från styrelsemöte 6-7 februari
28 SmåKom: 200212, inbjudan Rikskonferens 2020
Dnr KS 20/072
29 Telia Sverige: 200220, Telia moderniserar nätet i er kommun,
kopparnätet stängs ner 20210331 i Alsen, Rödön och Rötviken
_____
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Dnr KS 19/009
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020.
Dnr KS 19/067
Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/116
Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter
till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/161
Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/163
Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
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Dnr KS 2019/205
Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till
socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 2019/204
Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.

Dnr KS 19/262
10 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
11 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
12 Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av
asylsökande till Krokoms kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/344
13 Motion – Handläggningstider motioner. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/345
14 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
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Dnr KS 2019/347
15 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 19/350
16 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/357
17 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
18 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020.
Dnr KS 2020/058
19 Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
februari 2021.
Dnr KS 19/101
20 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019.
Dnr KS 2019/249
21 Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad
översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars
2020.
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Dnr KS 2019/271
22 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/288
23 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.
Dnr KS 2019/296
24 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/270
25 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på
förslaget senast i maj 2020.
Dnr KS 2019/315
26 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
27 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2020.
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Dnr KS 2020/052
28 Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom.
Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/062
29 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/073
30 Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i augusti 2020.
Revisionsrapporter
1

Dnr KS 19/358
Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

56(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18 mars 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 55

Dnr 2020-000124

Övriga frågor
Marie Svensson, V, frågar om konsumentvägledare samt om information till
kommunstyrelsen om coronaviruset.
_____
Niklas Rhodin, S, frågar om hemleverans av mat med anledning av
coronaviruset.
_____
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