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Plats och tid

Distans. Möteslokal: Kommunhuset, Ivern, tisdagen den 26 januari 2021,
klockan 8.30-16.40

Beslutande

Ledamöter

Karin Jonsson, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande (distans), §§ 1-9, 11-13, 15-22
Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C (distans)
Bengt Nord, C (distans)
Jannike Hillding, M (distans)
Jan Runsten, MP (distans)
Kjell Sundholm, KD (distans)
Sture Hernerud, S (distans)
Annika Hansson, S (distans)
Marie Svensson, V (distans)
Niclas Höglund, JVK (distans)
Ronny Karlsson, SD (distans)

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör (distans)
Sofie Eén, kommunsekreterare
Mikael Karlsson, S, ej tjg ers (distans)

Justerare

Maria Jacobsson och Hans Åsling

Justeringens plats och tid

Krokom den 2 februari 2021, omedelbar justering §§ 6-7

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 1-22

Sofie Eén
Ordförande

Karin Jonsson
Justerare

Maria Jacobsson

Hans Åsling

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Datum då anslaget sätts upp

27 januari 2021
3 februari 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

§§ 6-7 den 17 februari
2021 och resterande den
24 februari 2021
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Ks § 1

Dnr 2021-000003

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändring:
Utgår: Delegering av interimistiska förbud
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 januari 2021
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Ks § 2

Dnr 2021-000004

Informationer
Sweco, Björn Torbjörnsson, ekonomichef samt ekonomer
 Befolkningsprognos
_____
Gertrud Engelin, kommunledningsförvaltningens ekonom och Björn
Torbjörnsson, ekonomichef
 Krokoms taxor och avgifter
_____
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
 Preliminärt ekonomiskt utrymme
_____
Jonas Törngren, kommundirektör
 Coronaläget
_____
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Ärende: Begäran om tilläggsanslag 2020 - Barn- och
utbildningsnämnden
 Äldres hälsa
 Generation Pep
 Genomlysning av ekonomiprocessen
 Möte med Länsstyrelsen kopplat till reservatsbildningar
_____
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Ks § 3

Dnr 2021-000005

Näringslivsfrågor
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från
näringslivsutskottet.
Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om
ärenden som behandlades på näringslivsutskottets sammanträde den 13
januari 2021, bland annat digitala företagsbesök.
_____
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Ks § 4

Dnr 2020-000343

Information - Policy Medborgardialog
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen skickar föreslagen Policy medborgardialog på remiss
till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden.
2. Politikernas roll, både styrande och opposition, i medborgardialoger ska
tydliggöras.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Elisabeth Wickzell, projektledare, informerar om Policy Medborgardialog.
Underlag för beslut
Presentation – Policy och riktlinjer medborgardialog
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att kommunstyrelsen skickar föreslagen Policy
medborgardialog på remiss till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och
miljönämnden.
Marie Svensson, V, föreslår att politikernas roll, både styrande och
opposition, i medborgardialoger ska tydliggöras.
Beslutsgång
Det finns två förslag, ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen skickar
föreslagen Policy medborgardialog på remiss till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och
miljönämnden och ett förslag som föreslår att politikernas roll, både styrande
och opposition, i medborgardialoger ska tydliggöras.
Efter fråga på förslagen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
dessa.
_____
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Ks § 4

Dnr 2020-000343

Information - Policy Medborgardialog
Kopia till
Elisabeth Wickzell, projektledare
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
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Ks § 5

Dnr 2020-000342

Information - Riktlinjer för medborgardialog
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen skickar föreslagna Riktlinjer för medborgardialog på
remiss till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden.
2. Politikernas roll, både styrande och opposition, i medborgardialoger ska
tydliggöras.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Elisabeth Wickzell, projektledare, informerar om Riktlinjer för
medborgardialog.
Underlag för beslut
Presentation – Policy och riktlinjer medborgardialog
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att kommunstyrelsen skickar föreslagna
Riktlinjer för medborgardialog på remiss till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och
miljönämnden.
Marie Svensson, V, föreslår att politikernas roll, både styrande och
opposition, i medborgardialoger ska tydliggöras.
Beslutsgång
Det finns två förslag, ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen skickar
föreslagna Riktlinjer för medborgardialog på remiss till socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och
miljönämnden och ett förslag som föreslår att politikernas roll, både styrande
och opposition, i medborgardialoger ska tydliggöras.
Efter fråga på förslagen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
dessa.
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Ks § 5 (forts)

Dnr 2020-000342

Information - Riktlinjer för medborgardialog
_____
Kopia till
Elisabeth Wickzell, projektledare
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 6

Dnr 2020-000323

Länstransportplan 2022-2033/37
Kort sammanfattning
Det finns en gällande Länstransportplan för planperioden 2018-2029. Region
Jämtland Härjedalen har nu fått i uppdrag att ta fram en ny Länstransportplan
för 2022-2033/37. Regionen vill nu att länets kommuner kommer med inspel
kring vilka objekt som respektive kommun vill få prioriterade.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommuns prioriteringsförslag:
Prio 1: Grusvägspaket: Exempelvis Väg 670 Trångsviken-Slåtte, Väg
748 Näversjöberg-Kälom-Offerdalsberg, Väg 689 BakvattnetHäggsjövik, Väg 691 Rörvattnet- Rötviken, Väg 676 Änge-Stavre, Väg
609 Rödön/Kingsta, Väg 686 Landön-Rönnöfors, Väg 675 Rönnöfors Olden - Frankrike.
Vi kommer att återkomma med tydligare prioritering bland grusvägarna.
Prio 2: Väg 613 Tängvägen: Breddad väg med trottoar. Vägen i dåligt
skick och smal. Att enbart bygga gång och cykelväg är inget bra
alternativ.
Prio 3: Väg 611 Breddad väg med trottoar längs Offerdalsvägen förbi
nya förskolan. Samma lösning som längs Offerdalsvägen in mot
centrum, dvs en förlängning av dagensösning. Viktig
trafiksäkerhetsinsats inför byggandet av ny förskola för uppemot 170
barn.
Prio 4: Väg 675, Ede kurva. Kvar från tidigare plan.
Prio 5: Väg 614 Häste-Ytterån. Kvar från tidigare plan.
Prio 6: Väg 610 Ösabacken - Tängtorpet. Breddad väg med trottoar.
Vägen smal. Enbart gång och cykelväg är inget bra alternativ. Inför
etablering av nytt stort bostadsområde i Gärdebacken måste hela
trafiksituationen i området utvecklas, inkl. påfart E14.
Prio 7: Väg 744.1 - Breddad väg med trottoar. Vägen smal och antalet
boende kommer att öka kraftigt de närmaste åren.
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Ks § 6 (forts)

Dnr 2020-000323

Länstransportplan 2022-2033/37
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Reservation
Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S, Annika Hansson, S, reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för socialdemokraternas
förslag.
Beskrivning av ärendet
Det finns en gällande Länstransportplan för planperioden 2018-2029. Region
Jämtland Härjedalen har nu fått i uppdrag att ta fram en ny Länstransportplan
för 2022-2033/37. Regionen vill nu att länets kommuner kommer med inspel
kring vilka objekt som respektive kommun vill få prioriterade.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 200120
Samhällsbyggnadsnämnden den 3 december 2021, § 129
Underlag Länstransportplan
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att väg 744.1 - Breddad väg med trottoar. Vägen
smal och antalet boende kommer att öka kraftigt de närmaste åren, läggs till
som prio 7 på listan.
Karin Jonsson, C, föreslår att texten ” Förslag: Asfaltera väg 679 mot kyrkan
och gör en ordentlig trevägskorsning i kurvan. Väg 679 är enligt
trafikverkets statistik Krokoms kommuns mest trafikerade grusväg och
klarar med råge asfalteringsgränsen på 250 fordon per dygn.” i prio 4 tas
bort.
Ajournering begärs, klockan 15.05-15.14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Kommunstyrelsen
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Dnr 2020-000323

Länstransportplan 2022-2033/37
Maria Jacobsson, S, föreslår ny text i prio 4 enligt: ”Breddad väg med
trottoar på väg 679 mot Kyrkan och hitta trafiksäker situation för kurvan Ede
väg 675”.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Karin Jonsson, C, förslag om att lägga
till prio 7.
Bengt Nord, C, Kjell Sundholm, KD och Ronny Karlsson SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
om Krokoms kommuns prioriteringsförslag enligt:
Prio 1: Grusvägspaket: Exempelvis Väg 670 Trångsviken-Slåtte, Väg 748
Näversjöberg-Kälom-Offerdalsberg, Väg 689 Bakvattnet- Häggsjövik, Väg
691 Rörvattnet- Rötviken, Väg 676 Änge-Stavre, Väg 609 Rödön/Kingsta,
Väg 686 Landön-Rönnöfors, Väg 675 Rönnöfors - Olden - Frankrike.
Vi kommer att återkomma med tydligare prioritering bland grusvägarna.
Prio 2: Väg 613 Tängvägen: Breddad väg med trottoar. Vägen i dåligt skick
och smal. Att enbart bygga gång och cykelväg är inget bra alternativ.
Prio 3: Väg 611 Breddad väg med trottoar längs Offerdalsvägen förbi nya
förskolan. Samma lösning som längs Offerdalsvägen in mot centrum, dvs en
förlängning av dagens lösning. Viktig trafiksäkerhetsinsats inför byggandet
av ny förskola för uppemot 170 barn.
Prio 4: Väg 675, Ede kurva. Kvar från tidigare plan. Förslag: Asfaltera väg
679 mot kyrkan och gör en ordentlig trevägskorsning i kurvan. Väg 679 är
enligt trafikverkets statistik Krokoms kommuns mest trafikerade grusväg och
klarar med råge asfalteringsgränsen på 250 fordon per dygn.
Prio 5: Väg 614 Häste-Ytterån. Kvar från tidigare plan.
Prio 6: Väg 610 Ösabacken - Tängtorpet. Breddad väg med trottoar. Vägen
smal. Enbart gång och cykelväg är inget bra alternativ. Inför etablering av
nytt stort bostadsområde i Gärdebacken måste hela trafiksituationen i
området utvecklas, inkl. påfart E14.
Till det har kommit två ändringsförslag och ett tilläggsförslag.
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Ks § 6 (forts)

Dnr 2020-000323

Länstransportplan 2022-2033/37
Ordförande kommer först ställa ändringsförslagen mot varandra, sedan
frågar hon på grundförslaget i övrigt och sist frågar hon på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslagen mot varandra finner hon att
kommunstyrelsen bifaller Karin Jonssons, C, ändringsförslag.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Region Jämtland Härjedalen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2020-000324

Remiss - Nationell plan för ansvarsfull och säker
hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
Kort sammanfattning
Nationell plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall har skickats på remiss till Krokoms kommun. Den
Nationella planen är en beskrivning av det svenska systemet för hantering av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun lämnar följande remissvar:


Det är viktigt att den kommunala vetorätten i tillåtlighetsprövning av
kärnkraftsteknisk verksamhet finns kvar.



Den nationella planen saknar ett kapitel som handlar om radioaktivt
avfall från gruvverksamhet (ev. kommande). Krokoms kommun anser att
planen ska kompletteras med ett sådant kapitel.



Krokoms kommun anser vidare att den kommunala vetorätten ska utökas
och även gälla för anläggningar som bryter mineral och/eller metaller
samt övrig gruvverksamhet där radioaktivt material är en biprodukt eller
avfall.

_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att det finns en nationell plan för
hantering av allt radioaktivt avfall och att planen innehåller den redovisning
som krävs enligt EU-direktivet 2011/70/Euratom. Den första Nationella
planen togs fram 2015 och den uppdateras nu för att spegla de förändringar
som skett under de senaste åren. Bland annat så har regelverken uppdaterats,
förändringar har skett i det kärntekniska programmet med storskalig
nedmontering och rivning av reaktorer och ansökningar om nya
slutförvarsanläggningar har hanterats vid SSM.
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Dnr 2020-000324

Remiss - Nationell plan för ansvarsfull och säker
hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
I arbetet med att ta fram eller ändra planen ska företrädare för myndigheter,
kommuner, allmänheten och näringslivet ges tillfälle att lämna synpunkter.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 13 januari 2021
Remiss av Nationell plan för ansvarsfull och säker hantering av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att Krokoms kommun lämnar följande remissvar:
 Det är viktigt att den kommunala vetorätten i tillåtlighetsprövning av
kärnkraftsteknisk verksamhet finns kvar.
 Den nationella planen saknar ett kapitel som handlar om radioaktivt
avfall från gruvverksamhet (ev. kommande). Krokoms kommun anser att
planen ska kompletteras med ett sådant kapitel.
 Krokoms kommun anser vidare att den kommunala vetorätten ska utökas
och även gälla för anläggningar som bryter mineral och/eller metaller
samt övrig gruvverksamhet där radioaktivt material är en biprodukt eller
avfall.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
NAP2020@ssm.se
Nils Erik Werner, för kännedom
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Dnr 2020-000302

Internkontrollplan 2021 – Kommunstyrelsen
Workshop för framtagande av internkontrollplan 2021.
Förslag till internkontrollplan 2021 behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde den 18 februari 2021.
Underlag
Underlag workshop 26 januari 2021
_____
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Dnr 2020-000060

Revisionsrapport - Granskning av kommunens ITsäkerhet
Sekretess.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 januari 2021
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Dnr 2021-000011

Risk- och konsekvensanalys vindkraftsetablering
Nordbyn/Vallsta
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av risk- och konsekvensanalysen och
kommundirektören har därmed fullgjort sitt uppdrag.
2. Analysen ska betraktas som ett av flera underlag till den framtida
hanteringen av vindkraftsfrågan.
_____________________________________________________________
Jäv
Björn Hammarberg, M, anmäler jäv.
_____
Protokollsanteckning
Bengt Nord, C, lämnar följande protokollsanteckning:
Argumentet att kommunens mark har höga naturvärden ur skoglig synpunkt
vill jag inte ska stå med här då det inte har med vindkraftsutbyggnad att
göra. Kommunen ska istället stå på markägarnas sida för ett aktivt skogsbruk
som är en viktig näring här i bygderna.
_____
Beskrivning av ärendet
Hösten 2020 diskuterades ett eventuellt nytecknande av arrendeavtal
avseende vindkraftsetablering i Nordbyn/Vallsta flitigt. Diskussionen var
stundtals högljudd och fördes både via möten, insändare, media och
skrivelser och polariseringen mellan förespråkare av etableringen och
motståndarna till densamma var väldigt stor.
I samband med detta uttrycktes önskemål och krav om att den gamla
vindkraftsplanen skulle ses över och att en risk- och konsekvensanalys kring
en etablering i Nordbyn/Vallsta skulle göras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 10

Dnr 2021-000011

Risk- och konsekvensanalys vindkraftsetablering
Nordbyn/Vallsta
Kommundirektören tog på sig uppdraget att genomföra en risk- och
konsekvensanalys genom att sammanställa inkomna skrivelser, rapporter,
tillgänglig forskning och information som framkommit via möten. Därefter
har kommundirektören gjort en samlad bedömning för vad som är bäst för
Krokoms kommun men ikläder sig inte på något sätt rollen som expert på
sakområdet vindkraft.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 januari 2021
Risk- och konsekvensanalys vindkraftsetablering med bilagor
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, Niclas Höglund, JVK och Bengt Nord, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen tar
del av risk- och konsekvensanalysen och kommundirektören har därmed
fullgjort sitt uppdrag. Analysen ska betraktas som ett av flera underlag till
den framtida hanteringen av vindkraftsfrågan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 11

Dnr 2020-000318

Revidering av delegationsordning - Avsnitt Näringsliv
Kort sammanfattning
Avdelningen för Näringsliv Kultur och Fritid har av kommunstyrelsen fått i
uppdrag att revidera delegationsordningen avsnitt 3.7.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner det reviderade avsnittet i
delegationsordningen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Avdelningen för Näringsliv, Kultur och Fritid fick våren 2020 i uppdrag att
se över delegationsordningen i syfte att effektivisera handläggningen.
Genom att ta bort tidigare angivna summor så kan vi ha en snabb och
tillgänglig arbets- och beslutsprocess som fortsatt är inom befintliga
budgetramar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 december 2020
Förslag reviderad delegationsordning, avsnitt näringsliv
Nuvarande delegationsordning, avsnitt näringsliv
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 74
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner det reviderade avsnittet i delegationsordningen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 12

Dnr 2020-000304

Verksamhetsplan 2021
Kort sammanfattning
Kommunstyrelse och nämnder beslutar om övergripande uppdrag man avser
att genomföra för att bidra till kommunens måluppfyllelse.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan 2021.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig med följande motivering:
I ett förändringsmål i verksamhetsplanen 2021 för kommunstyrelsen framgår
att man vill öka andelen privata utförare av kommunala tjänster. Målet borde
vara att vi ska ha en god och hög kvalité på utförda tjänster oavsett om
tjänsten utförs i egen regi eller av en privat utförare.
Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S, Annika Hansson, S, reserverar sig till
förmån för vänsterpartiets förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Förslag på uppdrag, verksamhetsplanen för 2021, föreslås antas av
kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 januari 2021
Förslag verksamhetsplan 2021, kommunstyrelsen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att det övergripande uppdraget
”Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i högre
grad pröva möjligheten att köpa tjänster av privata utförare” stryks.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 12 (forts)

Dnr 2020-000304

Verksamhetsplan 2021
Björn Hammarberg, M, Ronny Karlsson, SD och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
verksamhetsplan 2021.
Till det har kommit ett ändringsförslag.
Ordförande kommer att ställa ändringsförslaget mot grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 13

Dnr 2021-000021

Finansiering inkubatorverksamheten 2021-2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun medfinansierar 250 000 kronor per år för åren 2021
och 2022 avseende Inkubatorns verksamhet. Medlen tas från kommunens
projektmedelsbudget.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Med utgångspunkt i bifogade ansökningar beslutades tidigare att Krokoms
kommun skulle medfinansiera inkubatorn med 180 000 kr för år 2019 och
250 000 kr för år 2020 avseende Inkubatorns verksamhet. För perioden
2021-2024 skulle kommunstyrelsen återkomma med besked.
Krokoms kommun är delägare i Peak Region AB tillsammans med stiftelsen
Zenit, Östersunds- och Åre kommuner samt Region Jämtland Härjedalen.
Peak region driver inkubatorn som en del av verksamheten. Inkubatorns
övergripande uppdrag är att driva inkubatorverksamhet för potentiella
entreprenörer med skalbara affärsidéer samt säkerställa att det blir fler
framgångsrika startup-bolag i Jämtland Härjedalen. Inkubatorn är en viktig
verksamhet för kommunens och regionens tillväxt. Förslaget är att fortsätta
finansiera inkubatorn för åren 2021 och 2022 men att kommunstyrelsen
återkommer med besked om finansiering för 2023 och 2024.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 januari 2021
Ansökan finansiering Inkubatorn 2020-2024
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att Krokoms kommun medfinansierar 250 000 kronor per år för åren 2021
och 2022 avseende Inkubatorns verksamhet. Medlen tas från kommunens
projektmedelsbudget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 13 (forts)

Dnr 2021-000021

Finansiering inkubatorverksamheten 2021-2022
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Peak region AB
Näringsliv
Ekonomi (för utbetalning utifrån rekvisition)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 14

Dnr 2020-000332

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 3 december 2020.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanens
tematiska tillägg för vindkraft ska revideras föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige att;


Anslå 500 000 tkr för arbetet med revidering av översiktsplanens
tematiska tillägg för vindkraft. Medlen tar från budgeterat resultat.



Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
revideringsprocessen.



Anordna utbildningsdagar för kompetensinsatser inom detta område.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning avseende
samhällsbyggnadsnämndens förslag om att översiktsplanens tematiska
tillägg för vindkraft ska revideras.
_____________________________________________________________.
Deltar inte i beslutet
Björn Hammarberg, M, deltar inte i beslutet.
_____
Reservation
Marie Svensson, V, Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S och Annika
Hansson, S, reserverar sig till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Niclas Höglund, JVK, lämnar följande protokollsanteckning:
Jämtlands Väl Krokom har lagt en motion som sammanfaller med beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 14 (forts)

Dnr 2020-000332

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
_____
Beskrivning av ärendet
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 3
december 2020 framgår nedan.
Syftet med det tematiska tillägget är att den skall synliggöra den politiska
viljeinriktningen och förhållningssätt för vindkraft i kommunen.
Krokoms kommuns översiktsplans tematiska tillägg för vindkraft antogs av
kommunfullmäktige den 29 september 2010. Den 23 februari 2011
reviderades planen och då togs området Storbacken bort som större
etableringsområde ur planen.
Alla Sveriges kommuner är skyldiga att se över planen varje mandatperiod
och den 12 juni 2019 begärde kommunfullmäktige en aktualitetsprövning av
länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift var då att se över kommunens samtliga
översiktsplaner. Det som tydligt framkom i svaret från länsstyrelsen, i den så
kallade sammanfattade redogörelsen, är att länsstyrelsen utefter sina
överprövningsgrunder konstaterar att den kommuntäckande översiktsplanen
"framtidsplan för Krokoms kommun" och vindkraftsplanen bör revideras.
För att få kännedom om de politiska partiernas ställningstagande till det
befintliga tematiska tillägget för vindkraft lät samhällsbyggnadsnämnden
alla i kommunfullmäktige representerade partier besvara en enkät. Syftet var
att skulle komplettera länsstyrelsens sammanfattande redogörelse och ge
ytterligare underlag inför beslut om det finns behov aven revidering av det
tematiska tillägget eller ej.
Svaren på enkäten visar att partierna inte står bakom den aktuella planens
viljeinriktning. Det som bland annat framkommer är att man saknar ett
övergripande aktuellt resonemang kring kommunal och lokal nytta,
äganderätt samt ny teknik i den befintliga planen. Det finns även en samsyn i
att åter pröva de utpekade vita bedömningsområdena samt att se över om det
finns behov av att peka ut nya områden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 14 (forts)

Dnr 2020-000332

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
Det finns med andra ord ett behov av att revidera det tematiska tillägget för
vindkraft.
Om en revidering av översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraft ska
genomföras innebär det ett stort arbete. Samtliga områden behöver prövas
igen utifrån nationella och regionala mål, lagstiftning, vindförhållanden,
riksintressen, ny teknik, målkonflikter och lokalopinion.
Resurser för detta arbete, vare sig personella eller ekonomiska, finns inte i
samhällsbyggnadsnämnden för 2021 utan denna tjänst behöver därför
upphandlas. Av ovanstående anledning är det nödvändigt att arbetet
finansieras av kommunstyrelsen. Bedömningen är att kostnaden kommer att
uppgå till cirka 500 000 kronor.
_____
Kommunstyrelsens presidie föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige;
Att anslå 500 000 tkr för arbetet med revidering av översiktsplanens
tematiska tillägg för vindkraft. Medlen tar från budgeterat resultat,
Att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
revideringsprocessen samt
Att anordna utbildningsdagar för kompetensinsatser inom detta område.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 13 januari 2021
Samhällsbyggnadsnämnden 3 december 2020, § 134
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att det tillsätts en politisk styrgrupp där
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige ingår.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 14 (forts)

Dnr 2020-000332

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning avseende samhällsbyggnadsnämndens förslag om
att översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraft ska revideras.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanens
tematiska tillägg för vindkraft ska revideras föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige att;
 Anslå 500 000 tkr för arbetet med revidering av översiktsplanens
tematiska tillägg för vindkraft. Medlen tar från budgeterat resultat.
 Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
revideringsprocessen.
 Anordna utbildningsdagar för kompetensinsatser inom detta område.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först 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 avslår
det.
Omröstning begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000332

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
De som bifaller tilläggsförslaget röstar Ja och de som avslår tilläggsförslaget
röstar Nej.
Omröstningsresultat
Karin Jonsson, C, ordförande
Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Kjell Sundholm, KD
Sture Hernerud, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Niclas Höglund, JVK
Ronny Karlsson, SD

Ja

Nej
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 6 Ja och 6 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslaget, då ordförandes röst är utslagsgivande.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 15

Dnr 2020-000331

Höjning av investeringsgräns för
igångsättningstillstånd
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår höjning av
gräns för investeringsbelopp som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att
besluta om igångsättningstillstånd för. Gränsen föreslås höjas från nuvarande
”under 500 000 kronor” till 5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om höjning av gräns för
investeringsbelopp som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att besluta
om igångsättningstillstånd för. Gränsen föreslås höjas från nuvarande
”under 500 000 kronor” till 1,5 miljoner kronor.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden den 3 december 2020, § 133.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 210113
Samhällsbyggnadsnämnden 3 december 2020, § 133
Investeringar mindre än 5 mnkr
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om höjning av gräns för investeringsbelopp
som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om
igångsättningstillstånd för. Gränsen föreslås höjas från nuvarande ”under
500 000 kronor” till 1,5 miljoner kronor.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2020-000331

Höjning av investeringsgräns för
igångsättningstillstånd
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Till det har kommit ett förslag från Björn Hammarberg, M.
Ordförande kommer att ställa Björn Hammarbergs, M förslag mot
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller Björn Hammarbergs, M, förslag.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000368

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola
Kort sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen angående införande
av avgiftsfri kulturskola.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 1 december 2020, §
106.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 210113
Barn- och utbildningsnämnden den 1 december 2020, § 106
Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Jannike Hillding, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 16 (forts)

Dnr 2019-000368

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000144

Motion - Höj elevavgiften för kulturskolan
Kort sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen angående höj
elevavgiften för kulturskolan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Reservation
Ronny Karlsson, SD, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 1 december 2020,
105.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 210113
Barn- och utbildningsnämnden den 1 december 2020, § 105
Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000144

Motion - Höj elevavgiften för kulturskolan
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000058

Motion - Kommunal sopsortering
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen angående kommunal
sopsortering.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Marie Svensson, V, har inkommit med en motion med förslag att Krokoms
kommun ska sopsortera inom all kommunal verksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2020, § 120.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 210113
Samhällsbyggnadsnämnden den 28 oktober 2020, § 120
Motion – Kommunal sopsortering
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att: Uppföljning till
kommunfullmäktige årligen tills alla verksamheter har infört sopsortering
samt att Krokoms kommun tar fram en strategi för att genomföra
sopsortering i kommunens egna verksamheter.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till motionen.
Ronny Karlsson, SD, föreslår att slutdatum 30 juni 2022 ska läggas till.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2020-000058

Motion - Kommunal sopsortering
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionen, bifall till Marie Svenssons,
V, förslag samt bifall till Ronny Karlssons, SD, förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen samt två tilläggsförslag.
Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot bifall till motionen
tillsammans med Marie Svenssons, V, tilläggsförslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Omröstning begärs.
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller förslaget om att
bifalla motionen samt Marie Svenssons, V, tilläggsförslag röstar Nej.
Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Kjell Sundholm, KD
Sture Hernerud, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Niclas Höglund, JVK
Ronny Karlsson, SD

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 7 Ja, 5 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget.
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Motion - Kommunal sopsortering
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000313

Hemställan om hantering av särskilda medel från
regeringen angående operativ ledning av
räddningstjänsten
Kort sammanfattning
Jämtlands räddningstjänstförbund har kommit in med en hemställan till
samtliga ägarkommuner rörande hantering av särskilda medel från
regeringen avseende utökat åtagande angående operativ ledning av
räddningstjänsten.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Jämtlands räddningstjänstförbund (JRF)
får del av medlen som Krokoms kommun får för år 2021, under
förutsättning att övriga ägarkommuner i Jämtlands
räddningstjänstförbund beslutar motsvarande.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Jämtlands räddningstjänstförbund har kommit in med en hemställan till
samtliga ägarkommuner, Östersund, Berg, Bräcke, Ragunda, Härjedalen,
Strömsund och Krokom, rörande hantering av särskilda medel från
regeringen avseende utökat åtagande angående operativ ledning av
räddningstjänsten. Lagrådsremissen En effektivare kommunal
räddningstjänst beslutades av riksdagen 2020-10-21. Lagstiftningen får
direkta konsekvenser för räddningstjänsterna i landet, där kravet på tydligare
operativ ledningsorganisation innebär kostnadsökningar för förbundet.
För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet har regeringen i
budgetpropositionen för år 2020 beräknat att kommunerna, i enlighet med
den kommunala finansieringsprincipen, ska kompenseras genom att anslaget
2:4 Krisberedskap minskas med 45 miljoner kronor från och med år 2021
och att anslaget 1.1. Kommunalekonomiskutjämning under utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommunerna ska öka med motsvarande belopp.
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Dnr 2020-000313

Hemställan om hantering av särskilda medel från
regeringen angående operativ ledning av
räddningstjänsten
Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund hemställer därför att
ägarkommunerna hanterar dessa nya medel så att de disponeras av Jämtlands
räddningstjänstförbund.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 januari 2020
Räddningstjänsten Jämtland - Hemställan om hantering av särskilda medel
från regeringen från och med 2021 för utökat åtagande angående operativ
ledning av Räddningstjänsten, 2020-11-13.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att ”för år 2021, under förutsättning att övriga
ägarkommuner i Jämtlands räddningstjänstförbund beslutar motsvarande”
läggs till i beslutspunkten.
Maria Jacobsson, S, Björn Hammarberg, M och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att Jämtlands räddningstjänstförbund (JRF) får
del av medlen som Krokoms kommun får.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först 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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 19 (forts)

Dnr 2020-000313

Hemställan om hantering av särskilda medel från
regeringen angående operativ ledning av
räddningstjänsten
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

43(52)

Sammanträdesdatum

26 januari 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 20

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
1

2

Dnr KS 20/196
Tillförordnad kommundirektör och beslutsattestant
under perioden 201228--210105
Dnr KS20/322
Mandat att teckna Tv-avtal för Krokoms kommuns räkning

Dnr KS 20/335
Ordförandebeslut i samråd med presidiet – Kommunalt
bidrag till Almåsa Fritid i Offerdal AB, för fortsatt
utveckling av Almåsabergets skidanläggning
_____
3
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Meddelanden
1

Dnr 22
Samrådsgrupp för samiskt förvaltningsområde, SFO: protokoll 201126

2

Folkhälsorådet: protokoll 201127

3

Gemensamma överförmyndarnämnden, GON: protokollsutdrag 201210
§ 29, Internkontrollplan 2021

4

5

6

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: meddelande 201218 från
styrelsen nr 20/2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner, SKR inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2021-2022
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: meddelande 201218 från
styrelsen nr 24/2020 – Överenskommelse mellan Staten och Sveriges
Kommuner och Regioner, SKR om välfärdsteknik med de äldre i fokus
2021
Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: protokoll Primärkommunala
samverkansrådet 201207

7

Region Jämtland Härjedalen: protokoll Gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner,
GNS 201218

8

Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag GNS 201218, § 19 –
Budget 2021

9

Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag GNS 201218, § 21 –
Återstående medel från 2018

10 Region Jämtland Härjedalen: protokoll Regionens samverkansråd
201207
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Meddelanden
Dnr 28
11 Nationella vårdkompetensrådet: 201201, analys och åtgärdsförslag om
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren
2020
12 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: brev december 2020
och protokoll från föreningsstämma 200924
Dnr 28
13 Vindkraftcentrum: nyhetsbrev nr 4-2020
14 Jämtlands Räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 201211 § 32 IVPA
15 Jämtlands Räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 201211 § 33,
budget och verksamhetsplan 2021
16 Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 201214 §
38, verksamhetsplan och budget 2021 med flerårsplan
17 Bräcke diakoni, Göteborg: debattartikel 210105 – Viktig information
om barn med funktionsnedsättning, Alla barn måste kunna bli hörda,
Sverige behöver en nationell strategi mot våld mot barn – alla barn
Dnr KS 20/019
18 SmåKom: 201201, nyhetsbrev december
19 SmåKom: 201221, Julhälsning
Dnr KS 20/183
20 Bräcke kommun: protokollsutdrag 201216 § 146, delårsrapport per 31
augusti 2020 och prognos för helår 2020, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
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Meddelanden
Dnr KS 20/188
21 Bräcke kommun: protokollsutdrag 201216 § 147, delårsrapport per 31
augusti 2020 och prognos för helår 2020, Jämtlands Gymnasieförbund
Dnr KS 20/228
22 Sundsvalls kommun: protokollsutdrag 201215 § 123, Sundsvalls
kommuns deltagande i Partnerskap Mittstråket

Dnr KS 20/247
23 Östersunds kommun: protokollsutdrag 201215 § 229, ägardirektiv 2021
–Jämtlands Gymnasieförbund
24 Bräcke kommun: protokollsutdrag 201216 § 156, ägardirektiv 2021 –
Jämtlands Gymnasieförbund
Dnr KS 20/249
25 Länsstyrelsen Jämtlands län: Beslut 201214 om bildande av
naturreservatet Hökvattsån
Dnr KS 20/328
26 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 201201 § 99,
Detaljbudget 2021, plan 2022-2023
27 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 201203 § 131, Budget
2021
28 Bygg- och miljönämnden: protokollsutdrag 201210 § 128, Detaljbudget
2021
29 Socialnämnden: protokollsutdrag 201215 § 172, Detaljbudget 2021,
plan 2022-2023
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Meddelanden
Dnr KS 20/334
30 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: protkollsutdrag
201207, Revidering av upphandlingspolicy
Dnr KS 20/257
31 Regionala utvecklingsnämnden, RUN: protokollsutdrag 201215 § 209,
Direktupphandling Särskild kollektivtrafik Berg, Härjedalen, Krokom
respektive Strömsunds kommuner
Dnr KS 21/002
32 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 210113
Dnr KS 21/018
33 SmåKom: nyhetsbrev januari 2021
_____
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.
Dnr KS 19/262
Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast mars 2021 (förlängd beredningstid).
Dnr KS 2019/345
Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
mars 2021 (förlängd beredningstid).
Dnr KS 2019/347
Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 19/357
Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020. Återremiss fullmäktige 11 november 2020.
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
8

Dnr KS 2020/058
Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
februari 2021.

Dnr KS 2020/184
Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken.
Motionen remitteras till HR-avdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/193
10 Motion – Bjud in representanter för fackliga organisationer till
kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa
yttranderätt. Motionen remitteras till kansliet för besvarande i
kommunfullmäktige senast april 2021.
9

Dnr KS 2020/221
11 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast april 2021.
Dnr KS 2020/273
12 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast maj 2021.
Dnr KS 2019/288
13 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
14 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
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Pågående motioner, medborgarförslag och
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Dnr KS 2019/315
15 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 2020/062
16 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden (beslut
barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2020) och kommunstyrelsen
som själv svarar på förslaget senast i oktober 2020.
Dnr KS 2020/194
17 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 2020/232
18 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg
Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i april
2021.
Dnr KS 2020/233
19 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv
svarar på förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/234
20 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i april 2021.
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Pågående motioner, medborgarförslag och
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Dnr KS 2020/235
21 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 2020/240
22 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl behövs från Ösa till
Byskogen samt Ås samhälle. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/251
23 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/252
24 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 KS 2020/270
25 Medborgarförslag - Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn
1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i maj 2021.
Dnr KS 2020/289
26 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2021.
_____
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Revisionsrapporter
Dnr KS 19/358
1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden
Dnr KS 20/330
2 Granskning av kompetensförsörjning
_____
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