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Ks § 85 Dnr 2018-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
1 Ärende 18, motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i 

Krokoms kommun, stryks från dagens föredragningslista som i övrigt 
godkänns. 

_____ 

Kopia till 
Presidielådan för bevakning 
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Ks § 86 Dnr 2018-000021  

Informationer 
* Dataskyddsförordningen 
 Stefan Konradsson, GDPR-samordnare 

* Tillämpningsanvisningar pensioner förtroendevalda 
 Anne Vågström, HR-chef 

* Tidplan igångsättningstillstånd Kvarna 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, Ulla Schill, samhällsbyggnadschef 
och Tomas Nilsson, fastighetschef 

* Uppdaterad rambudget 2018 
Jonas Törngren, kommundirektör och Björn Torbjörnsson, 
ekonomichef, Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef och Anna 
Berkestedt Jonsson, socialchef 

* Åtgärdsplan 
Jonas Törngren, kommundirektör och Björn Torbjörnsson, 
ekonomichef, Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef och Anna 
Berkestedt Jonsson, socialchef 

* Kommundirektören informerar 
 Jonas Törngren, kommundirektör 
 - IT-beredskapen 

 - Bemanningspoolen 

_____ 
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Ks § 87 Dnr 2018-000139  

Uppdaterad rambudget för 2018 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar förslag till uppdaterad rambudget för 2018.  

2 Förslaget innefattar endast uppdaterade skatte- och statsbidragsintäkter 
samt vissa justeringar av kostnadsramar. Ingen uppdatering av budget i 
övrigt. 

____________________________________________________________  

Bakgrund 
Efter en uppföljning av verksamheternas ekonomi och helårsprognos efter 4 
månader, står det klart att de två stora verksamhetsnämnderna 
Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden, prognostiserar 
underskott på 12,5 respektive 3,8 för året. Även Överförmyndarnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott i sina prognoser, men på en 
lägre nivå. Samhällsbyggnadsnämnden förväntas lösa sitt prognostiserade 
underskott inom befintlig ram, och kommunstyrelsens verksamheter får en 
minskad ram med 0,5 mkr.  

Barn- och Utbildningsnämnden har i beslut den 23 januari i år begärt 
tilläggsanslag med 3 mkr för innevarande år för att täcka vissa kostnader. 
Detta ärende anses hanterat inom ramen för detta ärende. 

Utöver detta finns det en extraordinär anhopning av fastighetsskador efter 
den gångna vintern. Preliminära kalkyler tyder på att kostnaderna för att 
åtgärda dessa stannar vid 10 mkr, efter avdrag för skador som täcks av 
försäkringar. En del av åtgärderna kommer att klassas som investeringar. Vi 
räknar nu med att det utgör 4 av de 10 mkr. Kvar finns då cirka 6 mkr som 
belastar 2018 års resultat. 

Även vissa andra kostnadsposter uppdateras i förslaget.  

Den skatteunderlagsprognos som SKL publicerade den 27 april ger vid 
handen något andra skattintäkter än budget. Även detta revideras i detta 
förslag till uppdaterad rambudget. 
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Ks § 87 (forts) Dnr 2018-000139  

Uppdaterad rambudget för 2018 
Samtliga nämnder förutsätts ta fram eller genomföra redan befintliga 
åtgärder för hur negativa budgetöverskridanden undviks. Avvikelser från 
detta skall noga redovisas i delårsrapporten efter 6 månader.  

Kommunstyrelsen fattade även den 26 april beslut om två åtgärder under 
2018 för att påskynda effektiviseringsarbetet i kommunen: 
Kommunstyrelsen avsätter 350 tkr som stöd till socialnämnden för inrättande 
av en biträdande verksamhetschef under perioden 2018-05-01—2018-12-31 
och kommunstyrelsen avsätter högst 200 tkr till 
kommunledningsförvaltningen för anlitande av konsult för inventering av 
IT-system.  

Detta förslag till uppdaterad rambudget betyder att kommunens budgeterade 
resultat sänks från 9,5 till 2,0 mkr. Det betyder att våra reserver för att möta 
oförutsedda kostnader i princip är borta.   

I förslag till Rambudget för perioden 2019—21 är de ekonomiska ramarna 
för dessa år höjda jämfört med motsvarande års ramar i 2018 års budget. 
Ramarna för dessa år är trots detta lägre än för 2018. Det innebär att 
nämnderna redan under innevarande år behöver förhålla sig till detta, dvs att 
inte starta 2019 års verksamhet med för höga kostnader. 

 Den bild av utvecklingen av kommunens långsiktiga ekonomi ligger fast. 
Det innebär att vi fram till år 2030 har behov av kontinuerliga 
effektiviseringar på drygt 1% per år, eventuellt minskat med skattehöjningar.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande    2018-05-09 
Beräkning, uppdaterat budgetsammandrag 2018-05-09 
Beslut, Barn- och Utbildningsnämnden  2018-01-23 
Beslut, Kommunstyrelsen   2018-04-26 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 
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Ks § 87 (forts) Dnr 2018-000139  

Uppdaterad rambudget för 2018 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar förslag till uppdaterad rambudget för 2018. Förslaget innefattar endast 
uppdaterade skatte- och statsbidragsintäkter samt vissa justeringar av 
kostnadsramar. Ingen uppdatering av budget i övrigt. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 88 Dnr 2018-000104  

Tobakspolicy för kommunens anställda och 
förtroendevalda 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens förslag om att se över 

nuvarande tobakspolicy för anställda och förtroendevalda. 

2 Folkhälsosamordnare får i uppdrag att göra en översyn och ta fram ett 
nytt förslag. 

 

Bakgrund 
Krokoms kommun har en tobakspolicy för anställda och förtroendevalda. 
Policyn godkändes av kommunstyrelsen 2001, § 109. Kommunstyrelsen 
beslutade även att ge folkhälsorådet i uppdrag att göra policyn känd samt att 
upprätta en handlingsplan till år 2010.  Det står ingenting i beslutet eller i 
policyn om hur länge den gäller. 

Socialnämnden har med det som utgångspunkt lämnat in ett förslag till 
kommunstyrelsen om att se över tobakspolicyn. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Tobakspolicy för anställda och förtroendevalda 
Socialnämndens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner socialnämndens förslag om att se över nuvarande tobakspolicy 
för anställda och förtroendevalda. Folkhälsosamordnare får i uppdrag att 
göra en översyn och ta fram ett nytt förslag. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Presidielådan för bevakning 
Louise Öhnstedt, folkhälsosamordnare 
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Ks § 89 Dnr 2018-000129  

Dataskyddsombud samt kontaktperson för 
personuppgiftsansvarig 
Kort sammanfattning 
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Den 
innebär bland annat att varje kommun ska utse ett dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen utser Stefan Konradsson, GDPR-samordnare, till 

tillförordnat dataskyddsombud under perioden 25/5 till 31/12 2018 för 
kommunstyrelsen. 

2 Kommunstyrelsens ordförande utses till kontaktperson för 
personuppgiftsansvarig. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft, och det 
innebär bland annat att kommunen måste utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets uppgift är att ge råd och stöd till organisationen kring vilka 
skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och vara en kontaktperson till 
Datainspektionen. 

I en kommun, ett landsting eller en region kan ett gemensamt ombud utses 
för samtliga nämnder inom kommunen/landstinget om det är lämpligt (enligt 
SKL:s rekommendationer). 

Det ställs höga kompetenskrav på dataskyddsombudet. Därför utses ett 
tillförordnat dataskyddsombud tills kommunen funnit en permanent lösning. 
Bland annat förs diskussioner kring ett gemensamt dataskyddsombud för 
kommunerna i länet. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, Maria Söderberg, C, och Jannike Hillding, M, yttrar sig. 
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Ks § 89 (forts) Dnr 2018-000129  

Dataskyddsombud samt kontaktperson för 
personuppgiftsansvarig 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Stefan Konradsson, 
GDPR-samordnare, utses till tillförordnat dataskyddsombud under perioden 
25/5 till 31/12 2018 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser 
kommunstyrelsens ordförande till kontaktperson för personuppgiftsansvarig. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____  

Kopia till 
Stefan Konradsson, GDPR-samordnare 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Ks § 90 Dnr 2018-000111  

Tillämpningsanvisningar pensioner förtroendevalda 
Kort sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2014 (KF § 71) att anta 
”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL). Bestämmelserna bör kompletteras med tillämpningsanvisningar i syfte 
att underlätta tillämpningen av pensions- och omställningsvillkor för 
förtroendevalda.  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa ”Tillämpningsanvisningar 

avseende pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL och 
PBF”. 

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2014 att anta "Förslag till 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL)" som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting. OPF-KL gäller 
för förtroendevalda som väljs för första gången i samband med valet 2014 
eller senare och som i tidigare uppdrag inte omfattats av 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). 
Syftet med liggande förslag till tillämpningsanvisningar är att underlätta 
tillämpningen av PBF och OPF-KL i Krokoms kommun. Anvisningarna 
innehåller riktlinjer för den praktiska hanteringen av de olika förmånerna 
samt tydliggörande av OPF-KL och PBF på en del punkter. Anvisningarna 
innehåller också enklare beskrivningar av villkoren och de olika förmånerna 
i OPF-KL och PBF.   

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

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
fastställer ”Tillämpningsanvisningar avseende pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda, OPF-KL och PBF”. 
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Ks § 90 (forts) Dnr 2018-000111  

Tillämpningsanvisningar pensioner förtroendevalda 
Beslutsgång (forts) 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Anne Vågström, HR-chef 
De förtroendevalda 
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Ks § 91 Dnr 2018-000119  

Revidering av förbundsordning, Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande ändring i 

förbundsordningen:  

5 § i förbundsordningen ersätts med lydelsen: "För förbundets 
verksamhet ska fem (5) revisorer väljas av Östersunds kommun, varav 
fyra (4) på förslag från övriga medlemskommuner. Varje kommun 
nominerar minst en kandidat. Mandatperioden för revisorerna motsvarar 
vad som gällerför ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen enligt 4 
§".  

__________________________________________________________ 

Bakgrund 
Jämtlands gymnasieförbund är ett kommunalförbund där medlemmarna 
utgörs av Bräcke kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, 
Östersunds kommun samt Åre kommun. Förbundsordningen är vid sidan av 
kommunallagen det som främst reglerar förhållandena i kommunalförbundet.  

I samband med Åre kommuns inträde i kommunalförbundet måste vissa 
ändringar genomföras i förbundets styrande dokument. Inträdet påverkar 
bl.a. antalet revisorer vilket är aktuellt i detta beslut. Av 9 kap. 12 § 
kommunallagen (2017:725) följer att revisorer ska väljas enligt vad som 
anges i förbundsordningen. I nuvarande förbundsordning regleras valet och 
mandatperiod av revisorer endast för fyra medlemskommuner. Efter Åre 
kommuns inträde behöver antalet angivna revisorer därför ändras i 
förbundsordningen.  

Förslaget till reviderad förbundsordning ska fastställas av respektive 
medlemskommun för att gälla.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande reviderad förbundsordning JGY 
Förbundsordning JGY 2016-11-11 
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Ks § 91 (forts) Dnr 2018-000119  

Revidering av förbundsordning, Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa följande ändring i förbundsordningen:  

5 § i förbundsordningen ersätts med lydelsen: "För förbundets verksamhet 
ska fem (5) revisorer väljas av Östersunds kommun, varav fyra (4) på förslag 
från övriga medlemskommuner. Varje kommun nominerar minst en 
kandidat. Mandatperioden för revisorerna motsvarar vad som gällerför 
ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen enligt 4 §".  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(46) 

Sammanträdesdatum 
23 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 92 Dnr 2018-000125  

Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner om regional samverkan, 
samverkansavtal 
Kort sammanfattning 
Ett förslag till ny överenskommelse om regional samverkan presenterades i 
januari 2018. En remissdialog har förts i varje kommun. Den processen har 
lett fram till ett nytt förslag till överenskommelse mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan som föreslås gälla 
från och med 1 januari 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1.  Krokoms kommun tecknar överenskommelse mellan Region Jämtland 
 Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan med Region 
 Jämtland Härjedalen.  

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I Jämtlands län har det funnits en etablerad samverkan i frågor mellan 
kommunerna och mellan kommuner och landsting inom Kommunförbundet 
Jämtlands län. Mellan åren 2011 och 2015 låg dessa samverkansfrågor på det 
kommunala samverkansorganet Regionförbundet Jämtlands län som även 
hade det regionala utvecklingsansvaret. De kommunala och regionala 
utvecklingsfrågorna integrerades vilket har skapat en regional styrka. Sedan 
Region Jämtland Härjedalen blev regionalt utvecklingsansvarig år 2015 har 
arbetet fortsatt att utvecklas. Samverkan mellan kommunerna är en 
förutsättning för att kommunerna ska kunna utföra sina uppdrag och 
regionens samverkan med kommunerna är en förutsättning för att regionen, 
som tillväxtansvarig, ska kunna bedriva sin verksamhet. Sedan 1 januari 
2015 har detta reglerats i ett samverkansavtal mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner, som gäller till och med 31 december 2018. 
Ett förslag till ny överenskommelse om regional samverkan presenterades i 
januari i primärkommunala samverkansrådet och i regionens samverkansråd. 
En remissdialog har därefter förts i varje kommun under februari 2018. 
Denna process har lett fram till ett nytt förslag till "Överenskommelse mellan 
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samvekan" 
som föreslås gälla från och med den 1 januari 2019.  
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Ks § 92 (forts) Dnr 2018-000125  

Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner om regional samverkan, 
samverkansavtal 
Överenskommelse om samverkan innehåller fem områden; EU och 
övergripande utveckling: social välfärd och folkhälsa; samhällsbyggnad och 
klimat; arbetsmarknad och utbildning; kurs och konferens. Inom alla 
områden ska flickor, pojkar, kvinnor, män, utrikesfödda och inrikes födda tas 
i beaktande. Innehållet i områdena förändras utifrån behov. Kommunerna 
ersätter Region Jämtland Härjedalen i förskott. Uppföljning sker i 
primärkommunala samverkansrådet och i regionens samverkansråd.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 9 maj 2018 
Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 
om regional samverkan 
Bilaga 1 Uppdragsbeskrivningar 
Samverkansarenor 2018 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 
tecknar överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets 
kommuner om regional samverkan med Region Jämtland Härjedalen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____   

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 93 Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner  
Kort sammanfattning 
Den 28 februari 2018, § 8, beslutade kommunfullmäktige att ansluta sig till 
den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utvecklig 
samt specialistfunktioner. På grund av att Bräcke och Härjedalens kommuner 
nu vill gå med i den gemensamma nämnden innebär det att nytt beslut ska 
tas.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Regionens samverkansråd rekommenderar Region Jämtland Härjedalen, 
Bergs kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds 
kommun, Åre kommun och Östersunds kommun att besluta 
a Avtalet och reglementet för den gemensamma nämnden för samverkan 
 inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ändras i 
 enlighet med förslaget. 

b Nämnden utökas med Bräcke kommun och Härjedalens kommun. 

c Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018. 

d Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, 
 Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds 
 kommuns bidrag till den gemensamma nämndens basfinansiering 
 fastställs till 101.600 kronor på årsbasis för 2018. För 2019 fastställs 
 bidraget i budgeten för det året. Respektive parts bidrag till nämndens 
basfinansiering föreslås vara oförändrad vilket gör att den totala 
årsbudgeten höjs från 711.200 kronor till 914.400 kronor, jämnt fördelat 
på nio parter. Den gemensamma nämnden beslutar om hur dessa 
resurser ska användas. 

____________________________________________________________  
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Ks § 93 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner  
Beskrivning av ärendet 
Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, 
Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds 
kommun har inom ramen för dåvarande Regionförbundets verksamhet 
diskuterat samverkan mellan kommunerna för att möta framtidens 
utmaningar i verksamheterna genom att effektivisera verksamheterna med 
hjälp av moderna verksamhets- administrativa system, öka tillgången på 
kompetens samt minska kostnaderna. Jämtlands Gymnasieförbund och 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har också deltagit i diskussionerna. 
Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under en tid 
diskuterat samverkan utifrån samma syfte. 

Diskussionerna resulterade i att en gemensam nämnd för IT-drift och stöd 
inrättades den 1 december 2016 mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre 
kommun. Nämndens uppgift var att leverera definierad ändamålsenlig IT-
infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar 
i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster. 
Vidare diskussioner lede till att kommunerna, Jämtlands Gymnasieförbund, 
Jämtlands Räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen ville 
utöka samverkan i gemensam nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för 
en gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner togs fram med utgångspunkt från att den befintliga 
nämnden för IT-drift och stöd kunde användas för samverkan. 
Den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner inrättades den 1 april 2018 mellan 
Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, Ragunda 
kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun.  
Nämnden föreslås nu utökas med Bräcke kommun och Härjedalens 
kommun. Med anledning av detta behöver befintliga avtal och reglemente 
för den gemensamma nämnden revideras. 
Respektive parts bidrag till nämndens basfinansiering föreslås vara 
oförändrad vilket gör att den totala årsbudgeten höjs från 711.200 kronor till 
914.400 kronor, jämnt fördelat på nio parter. Den gemensamma nämnden 
beslutar om hur dessa resurser ska användas.  
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Ks § 93 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 9 maj 2018, Gemensam nämnd för samverkan inom drift 
och service, utveckling samt specialistfunktioner 

Protokollsutdrag, Regionens samverkansråd, § 35, Gemensam nämnd för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

Avtal, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner 

Reglemente, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att texten ”Respektive parts bidrag till 
nämndens basfinansiering föreslås vara oförändrad vilket gör att den totala 
årsbudgeten höjs från 711.200 kronor till 914.400 kronor, jämnt fördelat på 
nio parter. Den gemensamma nämnden beslutar om hur dessa resurser ska 
användas” lägg in under punkten d, i förslag till beslut. 

Beslutsgång (forts) 
Till det har kommit förslag om tillägg sist i punkten d, i förslag till beslut. 

Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan på förslaget i 
övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____  
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Ks § 93 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner  

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 94 Dnr 2018-000123  

Igångsättningstillstånd - Anpassning av gamla 
träslöjdslokalen på Ås skola 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd avseende anpassning 

och ombyggnation av gamla träslöjdslokalen på Ås skola 

2 Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade 
investeringsutrymme för ”diverse behov Barn och utbildning”. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Ås skolas gamla träslöjdslokal står i dag outnyttjad efter att den nybyggda 
trä- och metallslöjdsbyggnaden tagits i bruk. Samtidigt bedrivs 
musikundervisningen på skolan i en inhyrd modulbyggnad. Gamla 
träslöjdslokalen kommer att efter ytskiktsrenovering, anpassning av 
rumsindelning, ventilation, akustikåtgärder samt utrymningsvägar fungera 
som undervisningslokal för bland annat musik. Den inhyrda paviljongen sägs 
upp för avflyttning. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar igångsättningstillstånd avseende anpassning och ombyggnation av 
gamla träslöjdslokalen på Ås skola 

Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade 
investeringsutrymme för ”diverse behov Barn och utbildning”. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom 
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Ks § 95 Dnr 2018-000122  

Igångsättningstillstånd - Ny gruppbostad i stället för 
Nobellvillan, Hissmofors 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för nybyggnation av 

gruppboende. 

2 Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade 
investeringsutrymme. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen aviserade under 2016 års budgetberedning behovet av ett 
nytt gruppboende som ersättning för nuvarande gruppboende i den så kallade 
”Nobellvillan”. Boendet på ”Nobellvillan” klarar inte myndighetskraven för 
ett godkänt gruppboende då dusch, toalett och kök saknas i respektive 
bostad. Byggnaden är förövrigt i ett slitet skick med stort renoveringsbehov. 
Gruppbostaden omfattar boende för fem stycken brukare samt en 
personallägenhet. 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 18 april 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar igångsättningstillstånd för nybyggnation av gruppboende. Medel för 
investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investerings-
utrymme. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialförvaltningen för kännedom 
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Ks § 96 Dnr 2018-000109  

Lokalt partistöd - redovisning 2017 
Kort sammanfattning 
Lokalt partistöd betalas ut för nästkommande år till de partier som inom 
föreskriven tid redovisat användningen av föregående års utbetalning. 
Redovisning har inkommit från alla partier.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för 

2018 enligt förslag.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Partistödet består av: 
Grundstöd - 11 100 kr per parti och år 
Mandatstöd - 8 880 kr per mandat och år. 
Till kommunkansliet har redovisning av användningen av partistödet för 
föregående år inkommit från:  
Miljöpartiet de gröna  2018-04-10 
Socialdemokraterna  2018-04-11 
Inkom efter förlängd redovisningstid  
Centerpartiet  2018-04-23 
Sverigedemokraterna  2018-04-25 
Moderata samlingspartiet 2018-05-02 
Vänsterpartiet  2018-05-03 
Kristdemokraterna 2018-05-21 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år.  
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
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Ks § 96 (forts) Dnr 2018-000109  

Lokalt partistöd - redovisning 2017 
I 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande 
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel för 
att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom 
lagtextens definition som innebär att med partistöd avses "ekonomiskt bidrag 
och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin." 
I 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att 
partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits tidigare 
men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att länsstyrelsen 
kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens ord är partiet 
representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)". 
I 4 kap. 29 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som 
längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande den 21 maj 2018 
Bilagor, ”Lokalt partistöd – redovisning” från respektive parti 
Regler för kommunalt partistöd i Krokoms kommun     

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för 2018, enligt förslag.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 97 Dnr 2017-000323  

Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, 
Nyheden 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om hjärtstartare i 

Krokoms badhus i Nyheden. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att fritidsenheten ska införskaffa och 
installera hjärtstartare på Krokom kommuns alla fyra badhus. 
Fritidsenheten ska se över möjligheten att implementera kostnaderna i 
fritidsenhetens investeringsbudget under fyra år, ett år för varje badhus. 

 

Bakgrund och förslag till svar 
Ett medborgarförslag om att installera en hjärtstartare i Krokoms kommuns 
badhus i Nyheden. 

Nyhedens badhus i Krokoms kommun är kommunens största badhus. Det är 
öppet för allmänheten två kvällar i veckan med upp till 60 besökare som 
mest per kväll. Resterande vardagkvällar har föreningar verksamhet plus en 
del privatpersoner för bland annat barnkalas. Dessutom har en förening 
vattengymnastik för pensionärer en eftermiddag i veckan. Under helger är 
badhuset stängt. I anslutning till badhuset i samma byggnad ligger en 
sporthall som även den är frekvent uppbokad av både föreningar och 
privatpersoner. 

Utöver badhuset i Nyheden finns ytterligare tre badhus i Krokoms kommun, 
Alsen, Föllinge och Änge. Alla dessa tre badhus är precis som Nyhedens 
sammankopplad med sporthallar/idrottshallar av olika storlekar. Dessa 
badhus är också öppna för allmänheten varje vecka plus bokningar av 
föreningar och privatpersoner. Dessutom är badhusen placerade intill några 
av kommunens grundskolor. 
En hjärtstartare är en anordning som används för att ge 
elstötar, defibrillering, för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats 
av hjärtstillestånd. En hjärtstartare är användarvänlig även för dem som 
aldrig använt en sådan tidigare på så sätt att den hela tiden ger muntliga 
instruktioner till användaren utifrån den drabbades tillstånd.  
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Ks § 97 (forts) Dnr 2017-000323  

Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, 
Nyheden 
En hjärtstare kostar ca 13 000 – 21 000 kr beroende på vilken sort. Den har 
en garantitid på oftast 7-8 år. Under denna tid har den en driftskostnad på ca 
2 500 – 5 000 kr. 

Risken för hjärtstillestånd är förhöjd i samband med uthållighets- och 
pulshöjande aktiviteter. En hjärtstartare kan vara skillnaden för att kunna 
rädda liv vid hjärtstillestånd. 

Med ovan nämnda i beaktning ser vi positivt på att införa hjärtstartare vid 
alla kommunens fyra badanläggningar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställaren redovisar sitt förslag. 

Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
bifaller medborgarförslaget om hjärtstartare i Krokoms badhus i Nyheden. 
Kommunstyrelsen beslutar att fritidsenheten ska införskaffa och installera 
hjärtstartare på Krokom kommuns alla fyra badhus. Fritidsenheten ska se 
över möjligheten att implementera kostnaderna i fritidsenhetens 
investeringsbudget under fyra år, ett år för varje badhus. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten 
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Ks § 98 Dnr 2017-000325  

Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen avslår, i nuläget, medborgarförslaget om en kickbana. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att Fritidsenheten ska beakta förslaget om en 
kickbana i kommande översyn av idrottsanläggningar och aktivitetsytor.  
Fritidsenheten ska se över ett samarbete med föreningar för att kunna 
genomföra en sådan investering. 

 

Bakgrund samt förslag till svar 
Ett medborgarförslag om att uppföra en kickbana i Krokom, förslagsvis vid 
lekplatsen. 

Lekplatsen i Krokom ligger i Björkparken som är en park i Krokoms tätort. 
Den ligger centralt och innefattar ett grönområde med en hel del träd. I 
parken finns förutom en lekpark också en multiarena med konstgräs och 
sarg. Parken angränsar till Hissmoskolan som har elever i årskurs F – 2. 

Kickbanor eller pumptrackbanor som de också kallas är en aktivitetstyp som 
accelererat i popularitet under de senaste åren. Banorna är gjorda av kullar 
där man använder en pumpande rörelse för att få fart. De är tillverkade så att 
man kan åka runt och komma tillbaka där man startade. Banorna kan 
användas av en rad olika åkdon så som till exempel kickbikes, BMX, 
skateboards och inlines. Banorna kan uppföras i många olika material. Man 
kan bygga egna i asfalt och grus, samt beställa förfabricerade delar i 
komposit och betong. 

Kostnaden för en förfabricerad bana är ca 200 000 – 1 500 000 kr beroende 
på längd och material. Det minsta exemplet på en bana är 36 meter lång. Den 
tar upp en yta på ca 96 m2. De längsta exemplen är 155 m långa med en yta 
på 450 m2. Banorna kan med de olika delarna dock formas hur man vill. 
Garantin på banorna är i de flesta fall 1 år. Underhållet är minimalt med 
genomgång av banorna 1 gång/år. Livslängden är tiotals år. Markarbete vid 
anläggningen är beroende på material. För en kolfiberbana behövs bara en 
yta som inte lutar mer än 5%. Ett lager grus kan dock vara en fördel. 
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Ks § 98 (forts) Dnr 2017-000325  

Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom 
Parker med kickbanor i andra kommuner är välbesökta och uppskattade. Det 
är ett enkelt sätt att aktivera barn och ungdomar samt skapa sociala 
mötesplatser. Med Björkparken som redan har en lekplats och en multiarena 
vore en kickbana ett utmärkt komplement. Dels för att skapa en bred 
åldersmässig arena och att samsa flera olika intressenter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 

Medborgarförslag 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställaren och en av hans föräldrar är med och presenterar 
medborgarförslaget. 

Maria Söderberg, C, Andreas Karlsson, C, och Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen, i 
nuläget, avslår medborgarförslaget om en kickbana. Kommunstyrelsen 
beslutar att Fritidsenheten ska beakta förslaget om en kickbana i kommande 
översyn av idrottsanläggningar och aktivitetsytor. Fritidsenheten ska över ett 
samarbete med föreningar för att kunna genomföra en sådan investering. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten 
Presidielådan 
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Ks § 99 Dnr 2017-000277  

Medborgarförslag - Pumptrack i Björkparken, Krokom 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen avslår i nuläget medborgarförslaget om Pumptrack i 

Björkparken. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att fritidsenheten ska beakta förslaget om 
Pumptrack i Björkparken i kommande översyn av idrottsanläggningar 
och aktivitetsytor. Fritidsenheten ska se över ett samarbete med 
föreningar för att kunna genomföra en sådan investering. 

 

Bakgrund samt förslag till svar 
Ett medborgarförslag om att uppföra en Pumptrack i Björkparken i Krokoms 
tätort. 

Björkparken är en park i Krokoms tätort. Den ligger centralt och innefattar 
ett grönområde med en hel del träd. I parken finns en lekpark och en 
multiarena med konstgräs och sarg. Parken angränsar till Hissmoskolan som 
har elever i årskurs F – 2. 

Pumptrackbanor är en aktivitetstyp som accelererat i popularitet under de 
senaste åren. Banorna är gjorda av kullar där man använder en pumpande 
rörelse för att få fart. De är tillverkade så att man kan åka runt och komma 
tillbaka där man startade. Banorna kan användas av en rad olika åkdon så 
som till exempel kickbikes, BMX, skateboards och inlines. Banorna kan 
uppföras i många olika material. Man kan bygga egna i asfalt och grus, samt 
beställa förfabricerade delar i komposit och betong. 

Kostnaden för en förfabricerad bana är ca 200 000 – 1 500 000 kr beroende 
på längd och material. Det minsta exemplet på en bana är 36 meter lång. Den 
tar upp en yta på ca 96 m2. De längsta exemplen är 155 m långa med en yta 
på 450 m2. Banorna kan med de olika delarna dock formas hur man vill. 
Garantin på banorna är i de flesta fall 1 år. Underhållet är minimalt med 
genomgång av banorna 1 gång/år. Livslängden är tiotals år. Markarbete vid 
anläggningen är beroende på material. För en kolfiberbana behövs bara en 
yta som inte lutar mer än 5%. Ett lager grus kan dock vara en fördel. 
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Ks § 99 (forts) Dnr 2017-000277  

Medborgarförslag - Pumptrack i Björkparken, Krokom 
Parker med pumptrackbanor i andra kommuner är välbesökta och 
uppskattade. Det är ett enkelt sätt att aktivera barn och ungdomar samt skapa 
sociala mötesplatser. Med Björkparken som redan har en lekplats och en 
multiarena vore en pumptrackbana ett utmärkt komplement. Dels för att 
skapa en bred åldersmässig arena och att samsa flera olika intressenter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen i 
nuläget avslår medborgarförslaget om Pumptrack i Björkparken. 
Kommunstyrelsen beslutar att fritidsenheten ska beakta förslaget om 
Pumptrack i Björkparken i kommande översyn av idrottsanläggningar och 
aktivitetsytor. Fritidsenheten ska se över ett samarbete med föreningar för att 
kunna genomföra en sådan investering. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten 
Presidielådan 
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Ks § 100 Dnr 2017-000334  

Medborgarförslag - Bana väg för växtkraft: Prioritera 
upprustning av väg mellan Änge och Stavre 
Kort sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från medborgare som önskar att 
kommunen banar väg för växtkraft genom att prioritera upprustning av väg 
mellan Änge och Stavre.    

Kommunstyrelsen beslut 
1. Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med nedanstående. 

_______________________________________________________   

Svar på medborgarförslaget 
Vi förstår mycket väl problemen som ni har med vägen. Krokoms kommun 
har under många år tryckt på för att få en upprustning av våra grusvägar. 
Som ni beskriver i medborgarförslaget så är ni bekant med hur vägars 
upprustning kommer till.  

Revidering av Länstransportplan är nyligen gjort, och det är inte möjligt att 
få med en väg i den revideringen i detta skede. Inför revidering har 
kommunen ett antal medborgardialoger för att samla in information och 
behov i kommunen, och på det sättet revidera bruttolistan. 

Som ni även skriver så har vi i Krokoms kommun ett stort antal vägar med 
behov av upprustning, 5470 km, varav 4850 km är grusväg. Jämtlands län 
får en pott på drygt 40 miljoner kronor till nyproduktion av vägar per år. Det 
finns i Jämtlands län 600 mil statlig väg, varav 200 mil är grusväg. Det svåra 
i det hela är att fördela dessa pengar mellan kommuner och vägar, och räcker 
bara till en bråkdel av behoven, då väldigt många har stora behov däribland 
Krokoms kommun. Länstranportplanen revideras vart 4:e år, nuvarande 
revidering löper på i 12 år. Kommande plan löper 2017-2029. Så vägar som 
kommer med i Länstransportplan nu, när Region tar beslut blir planerade i 
slutet av planperioden, det vill säga 2025-2029. Ofta har även regeringen 
direktiv att en viss del av dessa pengar ska gå till gång och cykelvägar, vilket 
minskar pengar till nyproduktion av vägar.  
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Ks § 100 (forts) Dnr 2017-000334  

Medborgarförslag - Bana väg för växtkraft: Prioritera 
upprustning av väg mellan Änge och Stavre 
I kommunens förslag på prioriterade vägar finns oftast koppling till hur 
invånare, arbetspendling, näringsliv och turisters flöden ser ut i kommunen. 
De vägar som var prioriterade i senaste revideringen och som inte kom med, 
fortsätter att stå som prioriterad om behovet finns kvar. Vi bifogar alltid 
bruttolistan över vägar som vi anser har behov.  

Vidare så genomförs Trafiksamråd med Trafikverket och Regionen två 
gånger per år. Även där behandlas bristerna i grusvägsnätet.  

Kommunen försöker givetvis att vid alla möjliga tillfällen att trycka på om 
behovet att förstärka och rusta upp våra grusvägar, senast i remissvar inför 
införande av BK 4 vägar.  
Krokoms kommun kommer fortsätta arbeta med frågan, och tar varje 
möjlighet att trycka på om behovet att rusta och underhålla alla grusvägar, så 
att vi kan ha framkomliga vägar sommar som vinter för alla transportslag 
inklusive fotgängare. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
besvarar medborgarförslaget med text som framgår under rubriken ”Svar på 
medborgarförslaget”. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
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Ks § 101 Dnr 2017-000137  

Motion - Att vara äldre här och i framtiden 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen Att vara äldre här och i 

framtiden. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att fritidsenheten ska ta fram förslag på 

regelverk, kostnadskalkyl och finansiering för förslaget om kommunalt 
LOK-stöd för personer över 65 år i kommande översyn av bidragsnivåer. 

Kommunstyrelsen beslutar att fritidsenheten aktivt ska verka och 
samverka med föreningar och andra aktörer för att ge möjlighet till 
mötesplatser för äldre personer. 

2 En utvärdering redovisas till kommunstyrelsen efter första halvåret 2019. 

 

Bakgrund- förslag till svar 
Cristine Persson, Centerpartiet, har inkommit med en motion angående att 
skapa förutsättningar för ett aktivt och rikt socialt liv högt upp i åldrarna. 

Motionen beskriver väl vikten av hälsofrämjande aktiviteter och påvisar vad 
relevant forskning visar inom området. Fysiska och sociala aktiviter är 
viktiga i alla åldrar och kan öka livskvaliten samt ge samhällsekonomiska 
vinster. 

Bland kommunens föreningar bedrivs idag en hel del aktiviteter för personer 
som är 65 år och äldre. Bland annat dans, sittgymnastik, motionspass, 
vattengympa, boule, bingo mm. 

För att ytterligare förstärka befintliga och skapa nya aktivitetstillfällen kan 
Fritidseneheten skapa t ex nätverksträffar mellan dessa aktörer för att dela 
och sprida goda idéer och erfarenheter. Fritidsenheten kan också vara ett stöd 
i att synliggöra dessa aktiviteter så att ännu fler personer kan ta del av dem. 

Kommunens lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd) ges i nuläget till föreningar för 
aktiviteter med personer i åldrarna 7 – 25 år. För att bidra till ökad fysisk 
aktivitet bland äldre kan ett utökat LOK-stöd vara en bidragande del. 
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Ks § 101 (forts) Dnr 2017-000137  

Motion - Att vara äldre här och i framtiden 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Medborgarförslag 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att en utvärdering redovisas till 
kommunstyrelsen efter första halvåret 2019. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen Att vara äldre här och i framtiden. Att kommunstyrelsen 
beslutar att Fritidsenheten ska ta fram förslag på regelverk, kostnadskalkyl 
och finansiering för förslaget om kommunalt LOK-stöd för personer över 65 
år i kommande översyn av bidragsnivåer. Kommunstyrelsen beslutar att 
fritidsenheten aktivt ska verka och samverka med föreningar och andra 
aktörer för att ge möjlighet till mötesplatser för äldre personer. 

Till det har kommit förslag på tillägg av att en utvärdering redovisas till 
kommunstyrelsen efter första halvåret 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten 
Presidielådan 
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Ks § 102 Dnr 2017-000306  

Motion - Inför prova-på erbjudande på länsbussarna 
Kort sammanfattning 
Judith Hult, Gabriella Carlsson, Peter Grundström, Gunnel Persson, 
Socialdemokraterna, har inkommit med en motion om att Krokoms kommun 
ska driva frågan om att Länstrafiken inför prova-på erbjudande med 
förmånliga villkor för nya resenärer med buss och tåg.           

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige besvarar motionsställarna enligt nedan. 

___________________________________________________ 

Svar på motionen 
Prova på kampanjer eller testresenärer har oftast en positiv effekt, särskilt 
om de genomförs i samband men något nytt i kollektivtrafiken. Det kan 
handla om nya linjesträckningar, nya bekvämligheter, tillgänglighet med 
mera. Det som är framför oss nu är ett nytt avtal på linjetrafiken vilket kan 
innebära nyheter i kollektivtrafiken.  

Länstrafiken arbetar nu med en kundundersökning i länet där de intervjuar 
400 slumpvis utvalda personer, där de som inte nyttjar kollektivtrafik idag 
erbjuds ett gratis månadskort. Länstrafiken räknar med att skicka ut ca 100 
månadskort till dessa personer, samt att resorna på dessa kort följs upp. Detta 
är en form av prova på erbjudande. Marknadsavdelningen på Länstrafiken 
arbetar för att försöka erbjuda prova på erbjudande/testresenärer när nya 
avtalet är igång. 

Redan idag körs mycket trafik med miljövänliga drivmedel, och det kommer 
bli fler i nya avtalet.  

Projekt Mittstråket har tagit fram en stationslägesanalys för hela sträckan 
mellan Sundsvall-Storlien (Trondheim), där det även framgår att viktigt med 
tydliga bussanslutningar. Ökad trafik på järnväg och anslutande bussar för 
att få till ett bättre flöde, erbjuda enkel, snabb och frekvent trafik med 
knutpunktsupplägg. Detta kräver förstås stora infrastruktur åtgärder innan 
det kan vara verklighet. Men är en mycket intressant analys att fortsätta 
arbeta för.  
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Ks § 102 (forts) Dnr 2017-000306  

Motion - Inför prova-på erbjudande på länsbussarna 
Krokoms kommun är givetvis med och påverkar för att fler prova på 
erbjudanden genomförs i kollektivtrafiken, för vi vill att fler väljer och har 
möjlighet till kollektivt resande. Ska vi göra riktade kampanjer för Krokoms 
kommun, så får kommunen räkna med att vara med och betala för 
kampanjen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 

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 
besvarar motionen enligt text som framgår under rubriken ”Svar på 
motionen”. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(46) 

Sammanträdesdatum 
23 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 103 Dnr 2017-000190  

Motion - Ordna en temavecka varje höst med 
traditionell och lokalproducerad mat i förskola, skola 
och äldreomsorg 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kostavdelningen 

planerar genomföra en temavecka ”100% Norrland” under hösten 2018. 
Detta efter ett koncept som avtalsleverantören tagit fram. 

2 Kostavdelningen gör en uppföljning av livsmedelskostnaderna efter 
temaveckans slutförande. Detta för att få underlag till beslut om 
temaveckan kan genomföras varje höst inom befintlig ekonomisk ram.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Jan Runsten och Eva Ljungdahl, Miljöpartiet, har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige där de yrkar på att Krokoms kommun ordnar en 
temavecka med traditionell och lokal-producerad mat i förskola, skola och 
äldreomsorg. 

Kostavdelningen planerar genomföra en temavecka ”100% Norrland” under 
hösten 2018. Detta efter ett koncept som avtalsleverantören tagit fram. 

Temaveckan är med fokus ”Norrland” där mat från de fyra norra länen finns 
med på en veckas matsedel. Rätter som kan vara aktuella är till exempel 
Köttsoppa med klimp 
Kams med fläsk och messmörssås 
Röding med gräslökssås och potatis  
Grytstek/pulled pork serverad i tunnbröd 
Renkött (Renskavsgryta) potatismos 

De råvaror som kommer att användas är norrlandsproducerade och 
levererade via vår avtalsleverantör som också är den som har tagit fram 
konceptet. Råvarorna som leverantören har tagit fram är till rabatterade 
priser inför kampanjen 2018. 
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Ks § 103 (forts) Dnr 2017-000190  

Motion - Ordna en temavecka varje höst med 
traditionell och lokalproducerad mat i förskola, skola 
och äldreomsorg 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 18 april 2018, § 44 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jan Runsten, MP, Gabriella Carlsson, S, Jörgen Blom, V, och Maria 
Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar motionen med att kostavdelningen planerar genomföra en 
temavecka ”100% Norrland” under hösten 2018. Detta efter ett koncept som 
avtalsleverantören tagit fram. Kostavdelningen gör en uppföljning av 
livsmedelskostnaderna efter temaveckans slutförande. Detta för att få 
underlag till beslut om temaveckan kan genomföras varje höst inom befintlig 
ekonomisk ram.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 104 Dnr 2018-000135  

Riktlinjer - Hot, våld och allvarliga trakasserier, 
förtroendevalda i Krokoms kommun 
Kort sammanfattning 
En viktig utgångspunkt i arbetet med att förebygga hot och våld mot 
förtreondevalda är att göra detta systematiskt. Dessa riktlinjer ska utgöra ett 
stöd i det systematiska arbetet för att minimera eller eliminera risker och 
effekter av risker.  

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare utredning.  

Beskrivning av ärendet 
I rollen som förtroendevald politiker finns det risk för att utsättas för 
trakasserier, hot eller i värsta fall våld. Politikernas trygghetsundersökning 
2017, av Brottsförebyggande rådet, visade att av de förtroendevalda som är 
29 år eller yngre uppger nästan 40 procent att de utsattes under 2016. Över 
tid ser man att andelen utsatta i åldern 40-49 respektive 50-59 är större 2016 
än både 2012 och valåret 2014. I övriga åldersgrupper var utsattheten istället 
störst under valåret 2014. 
Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättsäkerhet och 
effektivitet. Hot, våld eller allvarliga trakasserier som riktas mot 
förtroendevalda och mot offentliga sammanträden innebär ett allvarligt hot 
mot dessa grundläggande principer och mot den demokratiska processen. 
Dessa riktlinjer ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens 
förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga 
förtroendeuppdrag. Krokoms kommun verkar genom dessa riktlinjer för att 
förtroendevalda, genom hot, våld eller allvarliga trakasserier inte ska kunna 
påverkas i sin roll som beslutsfattare. Uppdraget som förtroendevald ska 
kunna genomföras utan inskränkningar samt med en godtagbar känsla av 
trygghet och säkerhet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 17 maj 2018 

Riktlinjer – Hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda i 
Krokoms kommun 
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Ks § 104 (forts) Dnr 2018-000135  

Riktlinjer - Hot, våld och allvarliga trakasserier, 
förtroendevalda i Krokoms kommun 
Beslutsgång 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare 
utredning. 

Jörgen Blom, V, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 
riktlinjer för hot, våld och allvarliga trakasserier för förtroendevalda i 
Krokoms kommun.  

Till det har kommit förslag om återremiss av riktlinjerna för ytterligare 
utredning. 
Ordförande kommer första att fråga på förslag om återremiss. Om 
kommunstyrelsen inte bifaller återremissförslaget frågar hon sedan på 
grundförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska återremitteras, avgöras senare. 

_____ 

Kopia till 
Katarina Fredriksson, säkerhetssamordnare 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(46) 

Sammanträdesdatum 
23 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 105 Dnr 2018-000013  

Delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
 som förtecknats nedan. 

      ____ 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande 
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte 
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv 
ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: 

    Delegat 

   Dnr KS 14/093 
1 Tillägg till avtal, utökning av Stratsys Molntjänst Kommundir 
 
   Dnr KS 18/106 
2 Ordförandebeslut, Förslag till beslut för bildande av Ks ordf 
 naturreservatet Luvkullvattnet 
_____ 
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Ks § 106 Dnr 2018-000014  
 Dnr 2018-000145 

Meddelanden 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att svara på punkt nr 4 om – 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. 

___________________________________________________________ 

  Dnr 24 
1 Region Jämtland Härjedalen:  protokollsutdrag 180215, § 5 – Årsbokslut 

2017, Gemensam nämnd för upphandling, GNU 
 
2 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll 180409 + kallelse, Gemensam 

nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 

 
  Dnr 28 
3 Tillväxtverket:  informationsbrev 180328, möjlighet att ansöka och 

rekvirera medel för att förbättra näringslivsklimatet 

 Dnr 2018-000145 

4 Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken:  brev till alla kommuner i norra 
Sverige – Ta avstånd till nytt kärnkraftverk vid Bottenviken 

 
5 Atlantbanan:  anteckningar från styrgruppsmöte nr 1, 180329 
 
6 Havs- och vattenmyndigheten:  inbjudan till samråd om MKB och 

hållbarhetsbedömning 
 
7 vindkraftcentrum.se: 180420, nyhetsbrev nr 2 
 
8 Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS:  årsredovisning 2017 
 
9 Familjerådgivning, en samverkan mellan samtliga kommuner i Jämtlands 

län:  verksamhetsberättelse 2017 samt kommunstatistik 
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Ks § 106 (forts) Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr KS 17/312 
10 Region Jämtland Härjedalen:  protokollsutdrag 180115, § 6 – Gemensam 

nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist-
funktioner 

  Dnr KS 18/005 
11 Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF:  protokoll från 

styrelsesammanträde 180406 
 
  Dnr KS 18/006 
12 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 180507 
 
  Dnr KS 18/032 
13 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll 180423 från Regionens 

samverkansråd och Primärkommunala samverkansrådet 
 
  Dnr KS 18/034 
14 SmåKom:  nyhetsbrev 28 mars och 2 maj 2018 
 
  Dnr KS 18/061 
15 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 180418, § 45, Rutiner för 

samhällsbyggnadsnämndens internkontroll 
 
  Dnr KS 18/069 
16 Socialnämnden:  protokollsutdrag 180424, § 67, Svar på revisionsrapport 

– Socialnämnden ekonomi 2017, ledning och styrning 
_____  

Kopia till 
Presidielådan 
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Ks § 107 Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
    Dnr KS 17/137 
1 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 
2 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 
3 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

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

äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr KS 17/306 
5 Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen 

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

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

verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 
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Ks § 107 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
    Dnr KS 17/344 
7 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms 
 kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 fullmäktige senast i oktober 2018. 

  Dnr KS 17/367 
8 Medborgarförslag – Stärk återväxten inom sång och musik för unga. 

Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun. Förslaget remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

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

Hissmovallen i Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

  Dnr KS 18/040 
10 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 2018. 

   Dnr KS 18/102 
11 Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. 

   Dnr KS 18/120 
12 Medborgarförslag – Motionshall som samlingslokal/motionsarena för 

föreningsliv, privat och för nyttjande av skolan dagtid. 

   Dnr KS 18/137 
13 Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i 

det kommunala byggandet. 

_____ 
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