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Övriga närvarande Jonas Törngren, kommundirektör 
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare 
Jan Englund, Sd, insynspost 
Malin Bergman, socialnämndens ordförande 

Justerare Jan Runsten, ej § 68, Annika Hansson och Lena Persson, § 68

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Krokom onsdagen den 2 maj 2018 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer §§ 63-84 

Anette Lihuvudh

Ordförande 
Maria Söderberg

Justerare 
Jan Runsten, ej § 68 Annika Hansson  Lena Persson

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

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 26 april 2018 

Datum då anslaget sätts upp 3 maj 2018 Sista dag för överklagan 24 maj 2018 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Krokom, kansliet 

Underskrift 
Anette Lihuvudh 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ärendelista 
Ks § 63 Dnr 2018-000020 

Godkännande/förändringar av föredragningslistan .............................................. 5 
Ks § 64 Dnr 2018-000021 

Informationer ....................................................................................................... 6 
Ks § 65 Dnr 2018-000093 

Särredovisning VA 2017 ..................................................................................... 7 
Ks § 65 (forts) Dnr 2018-000093 

Särredovisning VA 2017 ..................................................................................... 8 
Ks § 66 Dnr 2018-000114 

Kvartalsrapport.................................................................................................... 9 
Ks § 66 (forts) Dnr 2018-000114 

Kvartalsrapport.................................................................................................. 10 
Ks § 67 Dnr 2018-000042 

Extra stöd för inrättande av verksamhetschef till socialnämnden samt 
konsult för inventering av IT-system .................................................................. 11 

Ks § 67 (forts) Dnr 2018-000042 
Extra stöd för inrättande av verksamhetschef till socialnämnden samt 
konsult för inventering av IT-system .................................................................. 12 

Ks § 68 Dnr 2018-000116 
Årsredovisning 2017, Krokomsbostäder AB ...................................................... 13 

Ks § 68 Dnr 2018-000116 
Årsredovisning 2017, Krokomsbostäder AB ...................................................... 14 

Ks § 69 Dnr 2018-000084 
Årsredovisning 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund ................................. 15 

Ks § 69 (forts) Dnr 2018-000084 
Årsredovisning 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund ................................. 16 

Ks § 70 Dnr 2018-000079 
Årsredovisning 2017, Jämtlands Gymnasieförbund .......................................... 17 

Ks § 70 Dnr 2018-000079 
Årsredovisning 2017, Jämtlands Gymnasieförbund .......................................... 18 

Ks § 71 Dnr 2018-000096 
Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet Jämtlands län ............................. 19 

Ks § 71 (forts) Dnr 2018-000096 
Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet Jämtlands län ............................. 20 

Ks § 72 Dnr 2018-000092 
Rambudget 2019, plan 2020-2021 .................................................................... 21 

Ks § 73 Dnr 2018-000085 
Ägardirektiv Jämtkraft AB .................................................................................. 22 

Ks § 73 (forts) Dnr 2018-000085 
Ägardirektiv Jämtkraft AB .................................................................................. 23 

Ks § 74 Dnr 2016-000112 
Utvärdering av försöksverksamheten - Alternativrätten på 
kommunens grundskolor ska vara vegetarisk ................................................... 24 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 74 (forts) Dnr 2016-000112 
Utvärdering av försöksverksamheten - Alternativrätten på 
kommunens grundskolor ska vara vegetarisk ................................................... 25 

Ks § 75 Dnr 2017-000081 
Motion - Kommunala kossor på Torsta, Ås ........................................................ 26 

Ks § 75 (forts) Dnr 2017-000081 
Motion - Kommunala kossor på Torsta, Ås ........................................................ 27 

Ks § 76 Dnr 2017-000308 
Motion - Utbetalning till båda föräldrarna i familjer med 
försörjningsstöd ................................................................................................. 29 

Ks § 77 Dnr 2017-000342 
Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd och folköl......................................... 30 

Ks § 77 (forts) Dnr 2017-000342 
Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd och folköl......................................... 31 

Ks § 78 Dnr 2018-000112 
Översyn av planer och program inom äldreomsorgen, 
dokumenthierarki samt tidsplan för nästa särskilda boende .............................. 32 

Ks § 78 (forts) Dnr 2018-000112 
Översyn av planer och program inom äldreomsorgen, 
dokumenthierarki samt tidsplan för nästa särskilda boende .............................. 33 

Ks § 78 (forts) Dnr 2018-000112 
Översyn av planer och program inom äldreomsorgen, 
dokumenthierarki samt tidsplan för nästa särskilda boende .............................. 34 

Ks § 79 Dnr 2018-000066 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 ................................ 35 

Ks § 79 (forts) Dnr 2018-000066 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 ................................ 36 

Ks § 80 Dnr 2017-000104 
Internkontrollplan 2017 och uppföljning, övriga nämnder .................................. 37 

Ks § 80 (forts) Dnr 2017-000104 
Internkontrollplan 2017 och uppföljning, övriga nämnder .................................. 38 

Ks § 80 (forts) Dnr 2017-000104 
Internkontrollplan 2017 och uppföljning, övriga nämnder .................................. 39 

Ks § 81 Dnr 2017-000303 
Medborgarförslag - Förlängd tid för boende för ensamkommande som 
fyller 18 år ......................................................................................................... 40 

Ks § 81 (forts) Dnr 2017-000303 
Medborgarförslag - Förlängd tid för boende för ensamkommande som 
fyller 18 år ......................................................................................................... 41 

Ks § 82 Dnr 2018-000124 
Översyn av IT-beredskapen .............................................................................. 42 

Ks § 83 Dnr 2018-000014 
Meddelanden .................................................................................................... 43 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 84 Dnr 2018-000022 
Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter ............................................................................................. 44 

Ks § 84 (forts) Dnr 2018-000022 
Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter ............................................................................................. 45 

Ks § 84 (forts) Dnr 2018-000022 
Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter ............................................................................................. 46 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 63 Dnr 2018-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
1 Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningslista med tillägg av 

ärendena: 
 - Extra stöd för inrättande av verksamhetschef till socialnämnden samt 

konsult.  
 - Översyn av IT-beredskapen. 
_____ 
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Ks § 64 Dnr 2018-000021  

Informationer 
* Översyn planer och program inom äldreomsorgen, 

dokumenthierarki 
 Sofie Een, utvecklingssekreterare/utredare 

* Kvartalsrapport, första kvartalet 2018 samt åtgärdsplan 
Jonas Törngren, kommundirektör och Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

* Personalekonomiskt bokslut 
 Anne Vågström, HR-chef 

* Kommunstyrelsens ordförande informerar  
 Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande 
 - Bostadsförsörjningsplan. Beslut i ärendet kommer till 

kommunstyrelsen den 23 maj 2018.   
 - Medfinansiering JHT, Jämtland Härjedalen Turism 
 - GNU, gemensamma upphandlingsnämnden 
 - Träff med Miun, Mittuniversitetet 
 - Företags- och projektstöd 

* Kommundirektören informerar 
 Jonas Törngren, kommundirektör 

- Bemanningspoolen. Beslut i ärendet kommer vid kommunstyrelsen 
 den 23 maj 2018. 

Ajourneringar 
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch och gruppmöten klockan 12.00-
13.50. 
_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 23 maj 2018 
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Ks § 65 Dnr 2018-000093  

Särredovisning VA 2017 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige fastställer särredovisningen av VA-verksamheten 

för år 2017.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt vattentjänstlagen ska va-huvudmannen årligen upprätta en separat 
balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Den ska 
återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna 
förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-
anläggningen. Särredovisningen ska också fastställas av huvudmannen, 
vilket innebär kommunfullmäktige i kommuner där kommunen själv (ej 
bolag) är huvudman.  
Enheten gör ett underskott 2017 på grund av högre kostnader än budgeterat. 
Stigande personalkostnader och kostnader för åtgärder på ledningsnätet är de 
främsta orsakerna. Årets underskott uppgår till 1 547 tkr och läggs till det 
ackumulerade underskottet från tidigare år. Totalt underskott uppgår vid 
2017 års utgång till 2 916 tkr. Detta underskott redovisas bl a i not 7 i 
särredovisningen. I kommunens redovisning är detta en fordran på 
kollektivet, som inte påverkar kommunens resultat så länge som VA-
verksamheten kommer att kunna återställa detta underskott genom 
kostnadsminskningar och/eller intäktsökningar. Totalt omsätter 
verksamheten cirka 23 mkr per år. 
Både kostnader och intäkter ses över under 2018 och en långsiktig 
ekonomisk plan upprättas. 
VA-redovisningen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden den 15 mars 
2018. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 13 april 2018  
Samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 2018  
VA-redovisning 2017 mars 2018   
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Ks § 65 (forts) Dnr 2018-000093  

Särredovisning VA 2017 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer särredovisningen av VA-verksamheten för år 2017.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 66 Dnr 2018-000114  

Kvartalsrapport 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsens presidium får i mandat att, i diskussion med 

kommundirektören, utröna vilka områden man snabbt kan gå vidare med 
och lägga besparingar på. 

2 För övriga områden återkommer kommundirektören med 
konsekvensbeskrivningar. 

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Björn Torbjörnsson redovisar ekonomisk rapport för första 
kvartalet 2018. 
Kommundirektör Jonas Törngren redovisar förslag på åtgärder, enligt det 
uppdrag han fick vid kommunstyrelen den 12 april, för att kommunen ska 
komma i balans 2018. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, och Maria Jacobsson, S, föreslår gemensamt att 
kommunstyrelsens presidium får i mandat att, i diskussion med 
kommundirektören, utröna vilka områden man snabbt kan gå vidare med och 
lägga besparingar på. För övriga områden återkommer kommundirektören 
med konsekvensbeskrivningar. 
Maria Söderberg, C, Niklas Rhodin, S, Lena Persson, Kd, och Gabriella 
Carlsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, som har lagts på mötet, som föreslår att kommun-
styrelsens presidium får i mandat att, i diskussion med kommundirektören, 
utröna vilka områden man snabbt kan gå vidare med och lägga besparingar 
på. För övriga områden återkommer kommundirektören med 
konsekvensbeskrivningar. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Ks § 66 (forts) Dnr 2018-000114  

Kvartalsrapport 
Kopia till 
Kommunstyrelsens presidium (presidielådan) 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Ks § 67 Dnr 2018-000042  

Extra stöd för inrättande av verksamhetschef till 
socialnämnden samt konsult för inventering av IT-
system 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avsätter 350 tkr som stöd till socialnämnden för 

inrättande av en biträdande verksamhetschef under perioden 2018-05-01-
2018-12-31 

2. Kommunstyrelsen avsätter högst 200 tkr till 
kommunledningsförvaltningen för anlitande av konsult för inventering 
av IT-system.  

____________________________________________________________ 

Bakgrund 
I budget 2018 finns totalt 1,0 mnkr (0,4 + 0,6 mnkr) till förfogande för 
kommunstyrelsen för att stimulera och stödja tillfälliga kostnadsökningar för 
att på sikt få en bättre och effektivare verksamhet. Kostnadsökningarna kan 
exempelvis vara resurstillskott i form av personal, konsulter eller 
investeringar. 
Kvartalsrapporten visar att Krokoms kommun behöver snabba på arbetet 
med att effektivisera och utveckla socialnämndens verksamheter för att nå ett 
gynnsamt resultat 2018. För att åstadkomma detta behövs ett tillfälligt 
resurstillskott till hemtjänsten i form av en biträdande verksamhetschef som 
tillsammans med ordinarie chef ska kunna arbeta med de specifika åtgärder 
som listades i Ensolutions rapport. Nuvarande verksamhet är så hårt belastad 
att det är svårt att planera mer än den dagliga verksamheten varför en 
förstärkning fram till årsskiftet 2018/2019 syns nödvändig. 
I Krokoms kommun finns en mängd olika IT-system med tillhörande 
licenskostnader som på olika sätt driver kostnader. Samtidigt är systemen 
verksamhetskritiska och nödvändiga. Viktiga frågor är bl. a hur många 
system en kommun behöver, vilket typ av licensavtal som är ändamålsenligt, 
hur dessa system stöder verksamheten och varandra, om det finns system 
som överlappar i funktionalitet, förvaltningsorganisationen kring våra system 
etc. 
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Ks § 67 (forts) Dnr 2018-000042  

Extra stöd för inrättande av verksamhetschef till 
socialnämnden samt konsult för inventering av IT-
system 
Krokoms kommun saknar i nuläget resurser för att göra denna inventering 
och föreslå eventuella förändringar. En tillfällig konsultinsats är därför 
nödvändig. 

Underlag för beslut 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande - Extra stöd från kommunstyrelsens 
förbättringspott 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, yttrar sig 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
avsätter 350 tkr som stöd till socialnämnden för inrättande av en biträdande 
verksamhetschef under perioden 2018-05-01-2018-12-31. Kommunstyrelsen 
avsätter högst 200 tkr till kommunledningsförvaltningen för anlitande av 
konsult för inventering av IT-system.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
Socialnämnden 
Sara Anselmby, kanslichef 
Jan Söderman, IT-chef 
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Ks § 68 Dnr 2018-000116  

Årsredovisning 2017, Krokomsbostäder AB 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder 

AB år 2017 
2 Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i 

Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och 
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2017 enligt 
revisorernas tillstyrkan.  

____________________________________________________________ 
Jäv 
Maria Jacobsson, S, Peter Grundström, S, och Jan Runsten anmäler jäv och 
deltar därför inte i ärendets handläggning. 
_____  
Bakgrund 
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2017 och 
överlämnat den till kommunen.  
Bolaget redovisar ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt om 3,6 
mnkr.  
Bolaget har för åren 2016-2018 följande ekonomiska mål att förhålla sig till: 
- En genomsnittlig direktavkastning för de tre åren om lägst 5%. Där 
direktavkastningen definieras som kvoten mellan driftnetto under ett år och 
fastighetstillgångarnas bedömda marknadsvärde. 
- Bolagets soliditet ska vara lägst 10%. Där soliditet definieras som synligt 
eget kapital i procent av balansomslutning. 
- Bolagets belåningsgrad får högst vara 70%. Där belåningsgrad definieras 
som bolagets lån i förhållande till fastigheternas bedömda marknadsvärde. 
skall varje år redovisa ett resultat efter finansiella poster om minst 1,5 Mkr, 
vilket bolaget har uppnått de senaste fyra sista åren. 
Direktavkastningen för 2017 blev 4,84 %. För perioden 2016-2018 totalt 
uppskattar bolaget att nå i närheten av 5%. 
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Ks § 68 (forts) Dnr 2018-000116  

Årsredovisning 2017, Krokomsbostäder AB 
Soliditeten har för 2017 ökat från 16,7 % till 17,7 %. Under perioden räknar 
bolaget med att nyproduktion kommer sänka soliditeten men att den aldrig 
kommer understiga 10 %. 
Belåningsgraden var vid utgången av räkenskapsåret 55,9% (57,6 %). 
Belåningsgraden kommer öka under kommande år under förutsättning att 
planerad nyproduktion genomförs men även här är bolagets prognos att 
målet kommer att nås under hela perioden.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-04-17 
Årsredovisning 2017, Krokomsbostäder AB, inklusive revisionsberättelse 
och granskningsrapport 2018-04-17  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2017. 
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i Krokomsbostäder 
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i 
aktiebolaget, verksamhetsåret 2017 enligt revisorernas tillstyrkan.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 69 Dnr 2018-000084  

Årsredovisning 2017, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Jämtlands 

räddningstjänstförbund. 
2 Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 

för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2017 har överlämnats till ägarna. 
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +1,9 mnkr, 
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Resultatet är förenligt med de 
verksamhetsmål som direktionen har ställt upp och det ekonomiska målet i 
budgeten för 2017 om ett resultat på 1,1 mnkr uppfylls. Överskottet innebär 
även att 2016 års underskott på -1,8 mnkr täcks och att det egna kapitalet är 
återställt. 
Enligt revisionsberättelsen för 2017 tillstyrker revisorerna att respektive 
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-04-17 
Årsredovisning 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund mars 2018 
Revisionsberättelse 2018-03-20 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2017 för Jämtlands Räddningstjänstförbund. 
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
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Ks § 69 (forts) Dnr 2018-000084  

Årsredovisning 2017, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 70 Dnr 2018-000079  

Årsredovisning 2017, Jämtlands Gymnasieförbund 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Jämtlands 

gymnasieförbund. 
2 Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 

för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

 

Jäv 

Maria Jacobsson, S, och Jannike Hillding, M, anmäler jäv och deltar därmed 
inte i ärendets handläggning. 
_____ 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2017 har överlämnats till ägarna. 
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +1,4 mnkr, 
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Resultatet är förenligt med de 
resultatmål som ägarna beslutat om i ägardirektiven för 2017. 
Enligt revisionsberättelsen för 2017 tillstyrker revisorerna att respektive 
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-04-17 
Årsredovisning 2017, Jämtlands Gymnasieförbund mars 2018 
Revisionsberättelse 2018-03-16 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2017 för Jämtlands Gymnasieförbund. 
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 70 (forts) Dnr 2018-000079  

Årsredovisning 2017, Jämtlands Gymnasieförbund 
Beslutsgång (forts) 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 71 Dnr 2018-000096  

Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för 

Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
2 Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 

för styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda 
ledamöter. 

 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2017 har överlämnats till parterna. 
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +822 tkr. 
Förbundets utgående egna kapital uppgår till 3 593 tkr för år 2017. I enlighet 
med 14§ i förbundsordningen överförs överskottet till år 2018. 
Enligt revisionsberättelsen har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker också att styrelsen och dess 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-04-20 
Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet Jämtlands län 2018-03-19 
Revisionsberättelse 2018-03-28 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda 
ledamöter. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 71 (forts) Dnr 2018-000096  

Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 72 Dnr 2018-000092  

Rambudget 2019, plan 2020-2021 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar rambudget 2019, plan 2020-2021, enligt 

samverkanspartiernas förslag inklusive 
a Skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad, 22,17 kronor 
b Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2019 
- Ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning 2019 
- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 565,9 mnkr 
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr 
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr 
c Fastställer effekt- och processmål enligt förslaget 
____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Gabriella 
Carlsson, S, Erika Öhlin, S, och Peter Grundström, S, deltar inte i beslutet. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Maria Söderberg, C, presenterar samverkanspartiernas, C, M, Mp, och Kd, 
rambudget 2019, plan 2020-2021. 

Underlag för beslut 
Rambudget 2019, plan 2020-2021, Samverkanspartierna, C, M, Mp, Kd 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunfullmäktige antar rambudget 2019, 
plan 2020-2021, enligt samverkanspartiernas, C, M, Mp, Kd, förslag. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 73 Dnr 2018-000085  

Ägardirektiv Jämtkraft AB 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Jämtkraft AB. 
__________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Förslag finns till revidering av ägardirektiv för Jämtkraft AB. 

Underlag för beslut 
Ägardirektiv Jämtkraft AB 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunfullmäktige antar ägardirektiv för 
Jämtkraft AB. 
Niklas Rhodin, S, föreslår i Förslag till ägardirektiv 1.3 Miljöarbete:  
"Långforsen; Jämtkraft skall enligt svensk rätt i laga kraft vunnen dom i 
Mark och Miljööverdomstolen 2015-06-12 renovera Långforsen kraftverk, 
genomföra miljöåtgärder med byggnation av faunapassage och fiskavledare 
till skydd för nedströmsvandrande fisk. Arbetet med renoveringen skall 
genomföras med de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som Jämtkraft 
åtagit sig att utföra enligt dom.  
 
Samverkan med intressenter i dialogprocess i samband med 
renoveringen av Långforsens kraftverk: Jämtkraft skall i samband med 
renoveringen av Långforsens kraftverk samverka med intressenter vars 
ändamål är att med vetenskaplig utgångspunkt, utreda och redovisa möjliga 
representativa ex på biologiska åtgärder i hela Nedre Långan från 
Landödammen till Indalsälven, i syfte att upprätthålla eller stärka 
vattendragets bevarandemål för Natura 2000-området Nedre Långan.  
Uppdraget är att ge stöd för sådana åtgärder som kan finansieras och 
prioriteras gemensamt i en grov gradering i nytta - att i senare fas 
aktualiseras för genomförande och långsiktig förvaltning."  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 73 (forts) Dnr 2018-000085  

Ägardirektiv Jämtkraft AB 
Beslutsgång 
Det finns två förslag som har lagt på mötet.  
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 74 Dnr 2016-000112  

Utvärdering av försöksverksamheten - Alternativrätten 
på kommunens grundskolor ska vara vegetarisk 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige tackar för utvärderingen. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I en motion från Miljöpartiet vill man att alternativrätten på kommunens 
grundskolor ska vara vegetarisk, det vill säga inte innehålla kött, fisk, 
kyckling eller skaldjur. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2017 § 19 att föreslå 
kommunfullmäktige att besvara motionen med att under höstterminen 2017 
genomföra ett försök med att inom skolan servera en vegetarisk rätt varje 
dag. 
Den 27 april 2017 besvarade kommunfullmäktige motionen med att 
nuvarande alternativrätt byts ut mot vegetarisk, på försök, på alla skolor 
under höstterminen 2017. Fullmäktige beslutade också att 
försöksverksamheten ska utvärderas och den utvärderingen presenteras 
nedan. 
Under hösterminen 2017 serverades det utifrån beslutet en vegetarisk rätt 
varje dag i kommunens grundskolor.  Det har varit en stor variation av olika 
typer av maträtter som serverats och mottagandet bland eleverna har varit 
blandat. Utvärderingen, som grundar sig på dokumentation och uppföljning i 
köken, visar efter avslutat försök att en del maträtter har varit mer populära 
än andra. 
Utifrån dessa erfarenheter föreslås att en vegetarisk rätt ska serveras som 
huvudrätt en gång per vecka samt som alternativrätt minst två gånger per 
vecka. Det innebär att en vegetarisk rätt erbjuds minst tre gånger i veckan i 
kommunens grundskolor. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunfullmäktige tackar för 
utvärderingen. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 74 (forts) Dnr 2016-000112  

Utvärdering av försöksverksamheten - Alternativrätten 
på kommunens grundskolor ska vara vegetarisk 
Beslutsgång 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen 
med följande motivering: 
Mot bakgrund av resultatet av försöksperioden höstterminen 2017 som visar 
en blandad acceptans av de olika vegetariska rätterna så föreslås att en 
vegetarisk rätt serveras som huvudrätt en gång i veckan samt som 
alternativrätt minst två gånger i veckan från och med höstterminen 2018. 
Det finns ett förslag som har lagts på mötet, kommunstyrelsens förslag, som 
föreslår att kommunfullmäktige tackar för utvärderingen. 
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att kommun-
styrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 75 Dnr 2017-000081  

Motion - Kommunala kossor på Torsta, Ås 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar motionens första attsats med: 
 Krokoms kommun utreder fördelar och nackdelar med egna djur på 
 Torsta. 
2 Kommunfullmäktige avslår motionens andra attsats; att Krokoms 

kommun därefter börjar med egen djurhållning på Torsta i syfte att 
leverera ekologiska och närproducerade livsmedel till kommunens kök. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun är ägare av fastigheterna på Torsta, Grönt Center 
området. Torsta AB är hyresgäst och driver utbildning samt gårdsdrift. 
Härjedalen, Mora och några till kommuner har kommunala kossor. 
Förutsättningarna är olika i kommunerna utifrån ägande och upplägg av 
upphandling. Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Cristine Persson, har 
gett kostchefen, Lena Träskvik, i uppdrag att bevaka hur arbetet fortgår i 
Härjedalens kommun med kommunala kossor. Mora kommun kommer till 
hösten att analysera sitt arbete med kommunala kossor. Underlaget utifrån 
dessa två kommuner blir en mindre analys på för- och nackdelar att ha 
kommunala kossor. 
Att bara köpa kor är inte bara, själva inköpsprocessen är komplex och består 
av fler delar än den formella upphandlingen som i sig är väl reglerad genom 
LOU. Reglerna bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela 
EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. Det innebär att 
Krokoms kommun måste vara saklig och välja leverantör utifrån det som 
köps, alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. 
Det har ändå länge varit ett önskemål från Krokoms kommun att den 
Gemensamma Upphandlingsnämnden (GNU) ska anpassa upphandlingarna 
så långt det är möjligt inom ramen för LOU, så att även lokala företagare ges 
utrymme att lägga anbud.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 75 (forts) Dnr 2017-000081  

Motion - Kommunala kossor på Torsta, Ås 
Just nu pågår en diskussion i kommunerna kring hur kommunerna kan styra 
GNU till att stödja en för kommunerna bättre inköpsprocess. 
Redan idag gör dock Krokoms kommun en del insatser för att stötta de 
lokala producenterna och ser gärna att fler lokala leverantörer lämnar anbud 
på upphandlingar. I länets gemensamma upphandlingspolicy § 5 kan man 
läsa att ”En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små 
och medelstora företag ska ha möjlighet att delta som leverantörer. Dessa 
företag kan ha fördelar som kommunerna ska försöka ta till vara, och det kan 
också innebära att de mer aktivt initierar utökade samarbetsformer”. 
Krokoms kommun arbetar också kontinuerligt med att uppmana lokala 
leverantörer att medverka i upphandlingar gällande kommunen. 
I kommunens måltidspolicy framgår att kommunen i så stor utsträckning 
som möjligt ska köpa in lokalproducerade livsmedel. Det politiska målet är 
att andelen svenskt kött minst ska vara 90 % av det kött som köps in, under 
2017 var andelen 93 %. 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 7 februari 2018, § 8 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, Cristine Persson, C, Niklas Rhodin, S, och Maria 
Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige besvarar motionens första attsats med: 
Krokoms kommun utreder fördelar och nackdelar med egna djur på Torsta. 
Kommunfullmäktige avslår motionens andra attsats; att Krokoms kommun 
därefter börjar med egen djurhållning på Torsta i syfte att leverera 
ekologiska och närproducerade livsmedel till kommunens kök. 
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 75 (forts) Dnr 2017-000081  

Motion - Kommunala kossor på Torsta, Ås 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 76 Dnr 2017-000308  

Motion - Utbetalning till båda föräldrarna i familjer med 
försörjningsstöd 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen, enligt socialnämndens förslag, 

med att rutinen gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd ändras till att: 
I samråd med hushållet komma överens om hur beloppet skall utbetalas 
och fördelas mellan parterna. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Motionen tar upp att utbetalning av försörjningsstöd utbetalas till en av 
föräldrarna i ett hushåll. I Krokoms kommun är det mannen som är 
registerledare i ett ärende och då betalas pengarna ut till honom. Förslaget 
om att dela utbetalningen kan ställa till det för hushållen. Det kan vara så att 
man har autogiro vilket innebär att det måste finnas täckning på åtminstone 
ett av kontona i hushållet. Motionen i sin helhet är relevant men bedömning 
är att det bästa för alla parterna är att rutinen för ekonomiskt bistånd ändras. 

Underlag för beslut 
Socialnämnden 26 mars 2018, § 40 
Tjänsteutlåtande 2 mars 2018 
Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrarna i familjer med 
försörjningsstöd 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige besvarar motionen med att rutinen gällande utbetalning 
av ekonomiskt bistånd ändras till att: I samråd med hushållet komma överens 
om hur beloppet skall utbetalas och fördelas mellan parterna. 
Efter fråga på socialnämndens förslag finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 77 Dnr 2017-000342  

Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd och folköl 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd 

och folkölsförsäljning med följande ändringar.   
Första stycket på sidan 13 under rubriken ”Tillfälliga serveringstillstånd 
mot allmänheten och slutna sällskap” tas bort.  
Texten i första och andra stycket på sida 13 ”Riktlinjer för tillfälliga 
serveringstillstånd” byts ut mot följande ” Tillfällig servering förutsätter 
att verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför kan en 
sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tolv enstaka 
tillfällen per år. För mer omfattande verksamhet ska ett stadigvarande 
tillstånd sökas.” 
Ordet ”lättdrycker” ändras till ”alkoholfria alternativ” i punkt 3 på sidan 
7.   

2. Kommunfullmäktige antar reviderade avgifter för serveringstillstånd och 
folkölsförsäljning. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund  
Den 3 oktober 2017, § 24 beslutade socialnämndens arbetsutskott att skicka 
riktlinjer för serveringstillstånd och folköl på remiss till externa parter såsom 
krögare och föreningar, nämnderna och kommunstyrelsen för genomsyn och 
kompletteringar.  
Remisstiden sträckte sig fram till den 31 januari 2018 (förlängd svarstid). 
Remissvaren återkopplades till alkoholhandläggaren för sammanställning.  
Alkoholhandläggaren har sammanställt remissvaren och skickar härmed 
ärendet till socialnämnden för vidare beslut i kommunfullmäktige.  
Enligt alkohollagen är kommunen skyldig att upprätta riktlinjer som ska 
redogöra för vad som gäller inom den egna kommunen med utgångspunkt 
från alkohollagen (2010:1622) och dess föreskrifter (FHIFS).  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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31(46) 
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26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 77 (forts) Dnr 2017-000342  

Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd och folköl 
Syftet är att den som söker tillstånd ska kunna förutse om en verksamhet 
som planeras kan ges tillstånd och ge vägledning vid handledning och beslut 
så att ansökningar om serveringstillstånd behandlas lika inom kommunen. 
Riktlinjerna ska spegla kommunens ambitionsnivå och uppfattning. 

Underlag för beslut 
Socialnämnden 24 april 2018, § 76 
Tjänsteutlåtande, den 9 april 2018  
Bilaga 1. Förslag om Riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning  
Bilaga 2. Beslut-2017000342-KS-§ 5 
Bilaga 3. Ansökningsavgifter för serveringstillstånd och folkölsförsäljning 
Bilaga 4. Nuvarande riktlinjer, den 26 februari 2014 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att 
Kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd och 
folkölsförsäljning med följande ändringar.   
Första stycket på sidan 13 under rubriken ”Tillfälliga serveringstillstånd mot 
allmänheten och slutna sällskap” tas bort.  
Texten i första och andra stycket på sida 13 ”Riktlinjer för tillfälliga 
serveringstillstånd” byts ut mot följande ” Tillfällig servering förutsätter att 
verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför kan en sökande 
eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tolv enstaka tillfällen per år. För 
mer omfattande verksamhet ska ett stadigvarande tillstånd sökas.” 
Ordet ”lättdrycker” ändras till ”alkoholfria alternativ” i punkt 3 på sidan 7.   
Kommunfullmäktige antar reviderade avgifter för serveringstillstånd och 
folkölsförsäljning. 
Efter fråga på socialnämndens förslag finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 78 Dnr 2018-000112  

Översyn av planer och program inom äldreomsorgen, 
dokumenthierarki samt tidsplan för nästa särskilda 
boende 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till styrgruppen för framtidens 

äldreboende att utifrån tillgängliga underlag, ta fram en strategi för 
äldreomsorgen. 

2. Förslag till strategi för äldreomsorgen ska redovisas till socialnämnden 
18 juni för vidare beslut i kommunfullmäktige.  

3. Äldreomsorgsgruppen får i uppdrag att ta fram en grov tidsplan för 
processen för nästa särskilda boende. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Den 19 februari 2018 beslutade socialnämnden att göra en översyn av 
äldreomsorgens samtliga styrdokument för att uppnå följsamhet mot 
kommunens dokumenthierarki och uppföljningssystemet Stratsys. 
Boendeutredaren och utvecklingssekreteraren/utredaren på 
Socialförvaltnings Stab har sett över styrdokumenten och föreslår att en 
strategi och därefter ett program för äldreomsorgen tas fram. 
I samband med att äldreomsorgsplan 2014-2024 skulle uppdateras såg man 
svårigheter att arbete in den i kommunens planerings- och 
uppföljningssystem Stratsys samt att äldreomsorgsplanen inte följer 
kommunens riktlinjer för styrdokument.  
Äldreomsorgsplanen saknar de målformuleringar som enligt riktlinjerna ska 
finnas i ett program samtidigt som den inte har tillräcklig konkretionsnivå 
för att gälla som plan. Utöver äldreomsorgsplanen så har fullmäktige under 
2016 och 2017 antagit långsiktiga mål och ett handlingsprogram som har sin 
utgångspunkt i framtida behov av olika boendeformer för äldre.  
Dessa dokument behöver föras samman till ett långsiktigt strategidokument 
och därefter ett programdokument med 1-3 årsperspektiv.  
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Ks § 78 (forts) Dnr 2018-000112  

Översyn av planer och program inom äldreomsorgen, 
dokumenthierarki samt tidsplan för nästa särskilda 
boende 
Tillgängligt underlag (bilaga 1 dokumenthierarki äldreomsorg) syftar till att 
visualisera till vilka delar texten i befintliga dokument kan föras över till 
vilket styrdokument och i vilka delar det saknas målformuleringar och/eller 
direktiv/åtgärder. Detta som underlag för arbetet med såväl strategi- som 
program-dokument. 

Underlag för beslut 
Socialnämnden 24 april 2018, § 69 
Tjänsteutlåtande 11 april 2018 
Bilaga 1. Dokumenthierarki äldreomsorg 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att Äldreomsorgsgruppen får i uppdrag 
att ta fram en grov tidsplan för processen för nästa särskilda boende. 
Gabriella Carlsson, S, Björn Hammarberg, M, Cristine Persson, C, Maria 
Jacobsson, S, och Jan Runsten, Mp, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår kommunstyrelsen 
att uppdra till styrgruppen för framtidens äldreboende att utifrån tillgängliga 
underlag, ta fram en strategi för äldreomsorgen. Förslag till strategi för 
äldreomsorgen ska redovisas till socialnämnden 18 juni för vidare beslut i 
kommunfullmäktige.  
Till det har kommit förslag med tillägg om att Äldreomsorgsgruppen får i 
uppdrag att ta fram en grov tidsplan för processen för nästa särskilda boende. 
Ordförande kommer först att fråga på socialnämndens förslag och sedan 
frågar hon på tillägget. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på socialnämndens förslag finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
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Ks § 78 (forts) Dnr 2018-000112  

Översyn av planer och program inom äldreomsorgen, 
dokumenthierarki samt tidsplan för nästa särskilda 
boende 
Beslutsgång (forts) 
Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Verksamhetscheferna i Socialförvaltningen – För kännedom  
Sofie Eén, utvecklingssekreterare/utredare 
MonaLisa Norrman, utredare 
Socialnämnden 
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Ks § 79 Dnr 2018-000066  

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2017 
Kort sammanfattning 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt 
från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i 
nämndernas rutiner samt till kommunstyrelsen en gång per år i samband med 
årsbokslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen godkänner internkontrollarbetet för 2017.  
___________________________________________________________ 

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 
Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt med utgångspunkt 
i de mål som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
Internkontrollen för kommunstyrelsen 2017 omfattar kontroll av 14 risker 
utifrån 21 kontrollmoment. Inget kontrollmoment bedömdes i uppföljningen 
som ”Större avvikelse”.                       

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 3 april 2018 
Uppföljning av internkontrollplan 2017  
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Ks § 79 (forts) Dnr 2018-000066  

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2017 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, Jannike Hillding, M, Annika Hansson, S, Cristine 
Persson, C, och Jan Runsten, Mp, yttrar sig. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsens 
internkontrollarbete, för 2017, godkänns. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsens ledningsgrupp 
Åke Wilhelmsson, utvecklingschef 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(46) 

Sammanträdesdatum 
26 april 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 80 Dnr 2017-000104  

Internkontrollplan 2017 och uppföljning, övriga 
nämnder 
Kort sammanfattning 
Nämnderna har gjort uppföljningar av sina internkontrollplaner och 
återrapporterat resultatet av dessa till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
ska utifrån nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och - i de fall förbättringar 
krävs - besluta om sådana.  

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen godkänner den samlade uppföljningen av nämndernas 
 internkontrollarbete 2017. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde i december 2017 ett reviderat reglemente för 
intern kontroll. Syftet med kommunens interna kontroll är 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  
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har att se till att: 
• med utgångspunkt i kommunens övergripande beslut om mål och 
 reglemente utforma rutiner för verksamheten 
• en organisation upprättas för den interna kontrollen 
•  utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och 
 rutinbeskrivningar 
•  utforma ett effektivt uppföljnings- och rapporteringssystem 
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Ks § 80 (forts) Dnr 2017-000104  

Internkontrollplan 2017 och uppföljning, övriga 
nämnder 
En internkontrollplan görs för att i största mån säkerställa att nämnder och 
styrelser arbetar systematiskt med de frågor som är väsentliga för 
nämndernas verksamhetsområde. Risker för att fel ska uppstå ska om möjligt 
undvikas eller minimeras och planen är till för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs effektivt. Intern kontroll handlar om att ha ordning 
inom sin verksamhet, vilket innebär att uppfylla mål och fullgöra uppdrag, 
följa lagar och regler, bedriva kostnadseffektiv verksamhet samt ha en 
tillförlitlig finansiell rapportering och det ska gälla inom alla kommunens 
verksamheter. 
Nämnderna har gjort uppföljningar av sina internkontrollplaner och 
återrapporterat resultatet av dessa till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
ska utifrån nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och - i de fall förbättringar 
krävs - besluta om sådana. I återrapporteringen till respektive nämnd 
redovisas i vilken utsträckning de antagna kontrollmomenten kontrollerats 
och i vilken utsträckning det förekommer avvikelser från planen.  
Årets samlade uppföljning ger en bild av att det finns bra former för arbetet 
med internkontrollen. Det finns en tydlig process för internkontrollarbetet 
och den följs inom alla nämnder.  
I sammanhanget kan konstateras att även det kommunala bostadsbolaget 
KBAB har ett internkontrollarbete som väl stämmer överens med 
kommunens. Där skulle det kunna finnas fördelar med att även KBAB 
använder samma system som kommunen för planering och uppföljning av 
intern kontroll. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner den samlade uppföljningen av nämndernas internkontrollarbete 
2017. 
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Ks § 80 (forts) Dnr 2017-000104  

Internkontrollplan 2017 och uppföljning, övriga 
nämnder 
Beslutsgång (forts) 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Kvalitetssamordningsgruppen 
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Ks § 81 Dnr 2017-000303  

Medborgarförslag - Förlängd tid för boende för 
ensamkommande som fyller 18 år 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med motiveringen att: 
1. En ungdom har alltid möjlighet att ansöka om fortsatt placering enligt 4 

kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). En enskild bedömning utförs alltid i en 
sådan ansökan.  

2. Krokoms kommun har idag HVB-tillstånd för barn/ungdomar mellan 13-
18 år. Att utöka det åldersspannet att även innefatta myndiga individer 
bedöms inte som lämpligt utifrån unga placerade.  

3. Alla ungdomar som bor i kommunens HVB-hem har i dag erhållit beslut 
i sin asylprocess. I dagsläget har vi inga ungdomar och därför kommer de 
inte påverkas av beslutet.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Under hösten 2017 väntade många ensamkommande på beslut på sin 
asylansökan. Flera av ungdomarna hann fylla 18 år och bli myndig, innan 
beslut fattades. Förslaget innebär att alla ungdomar som hinner fylla 18 år 
ska beredas möjlighet att stanna kvar som myndiga i nuvarande boende i 
väntan på slutgiltigt beslut i asylprocessen. 

I november 2017 fattade kommunstyrelsen i Krokoms kommun beslut om 
att:   
1. Samtliga ensamkommande ungdomar som fyller 18 år får bo kvar i 

väntan på beslut om uppehållstillstånd under förutsättning att 
socialförvaltningen/integrationsenheten tilldelas 171 000 kronor, vilka är 
de initiala boendekostnaderna för den aktuella perioden. 

2. Beslutet tidsbegränsas, i enighet med regeringens tillfälliga 
kommunbidrag, till 30 juni 2018. 

De ungdomar som omfattas av ovanstående beslut har erbjudits annan 
boendeform i Krokoms kommun i väntan på beslut i asylprocessen.  
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Ks § 81 (forts) Dnr 2017-000303  

Medborgarförslag - Förlängd tid för boende för 
ensamkommande som fyller 18 år 
Att samtliga asylsökande som fyller 18 år skall bo kvar på kommunens 
HVB-hem är inte förenligt med den lagstiftning som gäller då det alltid ska 
ske en individuell behovsprövning. Behovet har dessutom tillgodosetts 
genom att kommunen erbjudit ungdomarna som fyllt 18 år annan 
boendeform inom kommunen.  
Migrationsverket är dock huvudansvarig för boendeformen när det gäller 
familjer och ensamstående myndiga personer som har ett pågående 
asylärende.   

Underlag för beslut 
Socialnämnden 26 mars 2018, § 50 
Tjänsteutlåtande 12 mars 2018 
Medborgarförslag - Förlängd tid för boende för ensamkommande som fyller 
18 år 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställaren yttrar sig i sitt förslag. 
Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag från socialnämnden som föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. 
Efter fråga på socialnämndens förslag finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 
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Ks § 82 Dnr 2018-000124  

Översyn av IT-beredskapen 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommundirektören får i uppdrag att se över IT-beredskapen. 
2 En kort statusrapport ges vid kommunstyrelsen den 23 maj 2018. 
____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet samt förslag som läggs på mötet 
Med anledning av ett avbrott i datatrafiken den 27 april föreslår Björn 
Hammarberg, M, att kommundirektören får i uppdrag att se över IT-
beredskapen. 

Beslutsgång 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Kommunstyrelsen 23 maj 2018 
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Ks § 83 Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr KS 17/104 
 Socialnämnden:  protokollsutdrag 180326, § 56 – Internkontrollplan 

2016-2017  
 
  Dnr KS 17/312 
 Östersunds kommun:  protokollsutdrag kommunfullmäktige 180322, § 

25 – Utredning, förutsättning för bildande av gemensam nämnd för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

 
  Dnr KS 18/006 
 Kommunstyrelsens presidium:  korta anteckningar från möte 180404 och 

180416 
 
  Dnr KS 18/037 
 Peak Region AB:  protokoll från årsstämma 180301 
 
  Dnr KS 18/091 
 Samhällsbyggnadsnämnden:  protokollsutdrag 180315, § 20 – 

Årsredovisning med tillhörande måluppföljning 2017 
 
 Socialnämnden:  protokollsutdrag 180326, § 42 – Årsredovisning 2017 
 
  Dnr KS 18/095 
 Strömsunds kommun:  skrivelse ang inriktning för belysning längs statlig 

väg, svar från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
Regeringskansliet och Trafikverket 

_____ 
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Ks § 84 Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
   Dnr KS 17/081 
1 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018. 
Kommunstyrelsens presidium remitterar förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

    Dnr KS 17/137 
2 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i april 
2018. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från 
näringslivsenheten. 
  Dnr KS 17/190 

3 Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad 
mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i 
maj 2018. 

     Dnr KS 17/205 
4 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

   Dnr KS 17/277 
5 Medborgarförslag – Pumptrack i Björkparken, Krokom. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 

  Dnr KS 17/305 
6 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 
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Ks § 84 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
   Dnr KS 17/306 
7 Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 

   Dnr KS 17/307 
8 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr KS 17/308 
9 Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrar i familjer med 

försörjningsstöd. Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
fullmäktige senast i september 2018. 

    Dnr KS 17/323 
10 Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, Nyheden. 

 Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 
ärendet senast i april 2018. 

    Dnr KS 17/325 
11 Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 

    Dnr KS 17/334 
12 Medborgarförslag – Bana väg för växtkraft – Prioritera upprustning 
 av väg mellan Änge och Stavre. Förslaget remitteras till kommun-
 styrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 2018. 
    Dnr KS 17/344 
13 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms 
 kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 fullmäktige senast i oktober 2018. 
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Ks § 84 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
  Dnr KS 17/367 
14 Medborgarförslag – Stärk återväxten inom sång och musik för unga. 

Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun. Förslag finns om att det 
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 

  Dnr KS 18/039 
15 Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid 

Hissmovallen i Krokom. Förslag finns om att det remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

  Dnr KS 18/040 
16 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslag finns om att det 

remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 
2018. 

   Dnr KS 18/062 
17 Medborgarförslag – Fritids för barn som har föräldrar som är arbetslösa 

eller föräldralediga. Förslag finns om att det remitteras till barn- och 
utbildningsnämnden som själv tar beslut senast i september 2018. 

_____ 

Revisionsrapporter, pågående  
    Dnr KS 2018/069 
1 Socialnämndens ekonomi 2017 – Ledning och styrning 
_____  
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