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Ks § 109 Dnr 2018-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med tillägg av 

ärendena; 
*  Initiativärende gällande förhandling med Åre kommun om att finna 

en gemensam lösning för VA-organisationen 
* Val av ny auktoriserad revisor till sociala samfonden 

_____ 
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Ks § 110 Dnr 2018-000021  

Informationer 
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef, Tomas Nilsson, plan- och fastighetschef, 
Oscar Aspman, Va- och renhållningschef, Birgitta Lundgren, barn- och 
utbildningschef och Anna-Carin Svedén, näringslivschef, informerar om 
tillväxt – Om vad som är på gång 2022-2023. 

Ajourneringar 
Kommunstyrelsen ajournerar sig för gruppmöten samt kaffe klockan 08.50-
09.45. 
_____ 
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Ks § 111 Dnr 2016-000120  

Översyn av bemanningspoolen 
Kommunstyrelsens beslut 
1. (Från nu) Kostpersonalen skiljs permanent från bemanningspoolen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar all vikarieanskaffning själv. 
Rutiner utarbetas kring vem som bevakar arbetstider och konvertering 
för timvikarier som arbetar över förvaltningsgränserna utan att tillhöra 
bemanningspoolen.  

2. (Från 1 oktober) Bemanningspoolens uppdrag förändras till att enbart 
bemanna upp till en månads frånvaro, övrig bemanning sker av 
verksamheterna. Om framtida verksamhetsbehov kräver ytterligare 
korrigeringar av bemanningspoolens uppdrag har förvaltningschef 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gemensamt 
mandat att fatta beslut. Vid oenighet fattar kommundirektören beslut. 

3. Anpassa antalet tillsvidareanställda i poolen utifrån förutsättningarna för 
det nya uppdraget. 

4. Förändra administrationen utifrån uppdrag och behov. Anpassa antal 
anställda i administrationen utifrån antal beställningar. Effektivisera 
utifrån kommunens allmänna kostnadsläge, dvs minst 1% 
kostnadsminskning 2019. 

5. (Från 2019-01-01) Finansiera administrationskostnaden med ett anslag 
istället för genom OH-påslag. Fakturera endast lönekostnader till 
respektive förvaltning. Differentierad administrationskostnad för 
socialförvaltningen respektive barn- och utbildningsförvaltningen. 

6. (Från 1 oktober) Placera bemanningspoolen i socialförvaltningen. 
Utvärdering efter 2019 års utgång. Nytt beslut fattas vid behov av 
kommundirektören 

7. (Från nu) Avfärda bemanningspoolen från den politiska agendan utifrån 
att den nu ingår som en del av bemanningen som helhet. 

_____________________________________________________________ 

Jäv 
Lena Persson, Kd, anmäler jäv och deltar därmed inte i ärendets 
handläggning. 
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Ks § 111 (forts) Dnr 2016-000120  

Översyn av bemanningspoolen 
Reservation 
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Gabriella 
Carlsson, S, Mikael Karlsson, S, samt Jörgen Blom, V anmäler reservation 
till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Bemanningspoolen har varit ifrågasatt sedan sammanslagningen av tre till en 
pool 2015. En utvärdering gjordes av Agneta Sunder i slutet av 2016 men det 
fattades inte något beslut om förändring. 

 
Tre projekt med förändrad tillämpning av bemanning genomfördes under 
perioden okt/sep 2017- feb/mars 2018: 

• Blomstergården: utöka bemanningen, hantera rörlig tid och timbank. 
• Förskolan Änge/Föllinge: Låna fasta vikarier, längre anställningar, 
 bemanna från v2 i samråd med bemanningspoolen 
• Kost: Ta över hanteringen själv med befintlig personal 
 
De olika projekten gav vid handen att SÄBO-modellen innebar ett minskat 
behov av timvikarier, minskad kostnad för övertid och lägre sjukfrånvaro. 
 
Kostprojektet har visat att de kan hantera bemanningen själva till lägre 
kostnad. 
Notera dock att kostnader för TimeCare fortfarande ligger i 
bemanningspoolen. Detta kommer att regleras redan under 2018 så att 
SABY tar sin del av kostnaden. 
 
I förskolan har bokningarna gått ner jämfört med samma period föregående 
år. Detta beror troligen på att: 
o långtidssjukskrivningar som minskat i Änge/Föllinge 
o att förskolechef själv får tillsätta kortare vikariat under tre månader  
o ingen fortbildning under hösten med minskat behov av vikarier som 
 följd 
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Ks § 111 (forts) Dnr 2016-000120  

Översyn av bemanningspoolen 
Analys 
SÄBO 
Projektmodellen enligt SÄBO har visat ge goda effekter och bör införas på 
bred front med bl a utökad grundbemanning och därmed minskad 
timvikarieanskaffning. Detta är dock en verksamhetsfråga varför det inte 
läggs som förslag till beslut utan enbart som uppmaning till 
socialförvaltningen att gå vidare med.  

Förskola/fritidshem i poolen eller inte? 
En stor del av förskolans och fritidshemmens frustration avseende 
bemanningspoolen är den upplevda fördyringen. Man menar att poolen är 
dimensionerad administrativt för verksamhet som har 24/7 vilket inte är 
fallet för förskolan och fritidshem. Den resurs som avsattes innan 
bemanningspoolens tillkomst gav en betydligt lägre OH-kostnad men var 
väldigt sårbar vid sjukdom, semester mm. Det finns därför en stor rädsla för 
att återgå till den tidigare lösningen. 
En anledning till att det upplevs som en fördyring kan också vara att 
bemanningspoolen fick ett betydligt större uppdrag än den pool som tidigare 
fanns inom förskolan. Då skulle förskolans och fritidshemmens pool enbart 
bemanna de första två veckorna medan den nya bemanningspoolen fick i 
uppdrag att bemanna upp till tre månader. Det är naturligtvis en stor skillnad 
i åtagande. En annan anledning till ökad administrativ OH-kostnad är 
införande av Heroma/Timecare support som enbart socialförvaltningen (och 
till liten del SABY) nyttjar men hela kostnaden slås ut över samtliga 
beställningar, även övriga förvaltningar. Här måste en förändring göras. 
Det projekt som förskolan i Offerdal/Änge ingick i visade sig ha goda 
effekter varför modellen bör utökas till att omfatta fler förskolor/fritidshem.  
Kommundirektören förordar, allt sammanvägt, att förskolan/fritidshem 
stannar kvar i bemanningspoolen men att poolen får i uppdrag att enbart 
bemanna upp till 1 månad (gäller även för socialförvaltningens 
verksamheter). Bemanningspoolen får också i uppdrag att anpassa sin 
administration och antalet tillsvidareanställda utifrån de nya 
förutsättningarna. 
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Ks § 111 (forts) Dnr 2016-000120  

Översyn av bemanningspoolen 
Kostfunktionens vara eller icke vara i bemanningspoolen 
Uppdraget att lösa bemanningsuppdraget lades över på en befintlig 
medarbetare samt en av enhetscheferna utan utökning av tjänsteunderlaget. 
Försöket visade att när poolverksamheten tillhör kostavdelningen finns 
möjlighet att tillfälligt placera om personal inom verksamheten så att det 
finns personal med rätt kompetens ute i köken och behoven av timmanställda 
kan på så vis minskas (mandatet att tillfälligt placera om kostenhetens 
personal hade inte bemanningspoolen).  
Kostnaden minskar för förvaltningen med denna lösning varför den bör 
permanentas. Problemet med LAS, övertid mm för timanställda som inte 
tillhör poolen men som ändå arbetar över förvaltningsgränser bör dock lösas. 
Rutiner måste arbetas fram i samband med permanent lösning. 

Kostnad för administrationen 
Utifrån jämförelser med andra bemanningspooler tycks inte Krokoms 
kommuns pool ha en överdimensionerad administration men självklart ska 
kostnaden ses över regelbundet och inte minst vid ett förändrat uppdrag. 
Styrmodellen bör också ses över och förändras. För att få bort misstro och 
osakliga diskussioner kring hur dyr personalen på bemanningspoolen är kan 
man finansiera administrationen via ett anslag istället för OH-påslag. Då 
”försvinner” kostnaden från fakturan till verksamheten och endast 
lönekostnaden faktureras ut. Administrationskostnaden synliggörs på annat 
sätt och blir inte föremål för diskussion på arbetsplatserna. 
Det bör också övervägas om barn- och utbildningsförvaltningen ska betala 
mindre OH än socialförvaltningen (utifrån skillnad i dygnet runt behov). 
Även detta regleras lättare med ett anslag än med OH-påslag.  

En anledning till ökad administrativ OH-kostnad är införande av 
Heroma/Timecare support som enbart socialförvaltningen (och till liten del 
SABY) nyttjar men hela kostnaden slås ut över samtliga beställningar, dvs 
det belastar även övriga förvaltningar. Heroma/Timecare-supporten bör 
därför lyftas ut från poolen och placeras i den förvaltning som har behovet. 
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Ks § 111 (forts) Dnr 2016-000120  

Översyn av bemanningspoolen 
Antalet tillsvidareanställda 
Verkningsgraden (dvs den tid de utför arbete) för de som är 
tillsvidareanställda är inte högre än 75% (den bör vara minst 85%) mycket 
beroende på långa resor och många beställningar på korta arbetspass.  
Trots detta har många tillsvidareanställda i poolen 110% arbetstid, dvs 
mycket övertid. Det ger långsiktigt en för hög arbetsbelastning och poolen 
har också en relativt hög sjukfrånvaro ffa inom undersköterskegruppen. 
Med ett förändrat uppdrag där förvaltningarna tar ansvar för all bemanning 
över 1 månad bör behovet av tillsvidareanställda minska i 
bemanningspoolen. Att fortsätta öka antalet tillsvidareanställda tycks inte 
vara en rimlig väg att gå då verkningsgraden är så låg men att besluta om ett 
exakt antal kan vara direkt kontraproduktivt. Det måste verksamheternas 
behov avgöra. 

Organisatorisk placering 
Bemanning är verksamhetskritisk för kommunens olika uppdrag och är 
därför i grunden ett chefsansvar att hantera. Utfall av olika förändringar i 
bemanningsprocessen (där en bemanningspool ingår) ger stora effekter på 
hur verksamheten kan genomföra sitt uppdrag och påverkar både den 
enskilde medborgaren, kommunens medarbetare och ekonomin i stort. En 
stab har inte den nödvändiga kunskap som krävs och ser heller inte 
effekterna av förändringar som genomförs, vilket innebär att nuvarande 
organisatoriska placering är olämplig. 
Bemanningspoolen bör istället placeras i den förvaltning som har störst 
behov av bemanningshjälp. I det här fallet socialförvaltningen som står för 
ca 70-75% av beställningarna. Samarbetet med den andra förvaltningen löses 
lämpligast genom att verksamhetschefen för bemanningspolen adjungeras 
till ledningsgruppen för förskola/fritidshem. Verksamhetschefen för 
bemanningspoolen har avvikande uppfattning om den organisatoriska 
tillhörigheten och förordar en placering i HR-funktionen.  
Skillnaden i uppfattning bygger främst på: 
• att flertalet bemanningspooler i länet och landet är organisatoriskt 
 placerad i stab. Kommundirektören anser inte att det är något bärande 
 skäl till att det ska vara så även i Krokoms kommun. 
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Ks § 111 (forts) Dnr 2016-000120  

Översyn av bemanningspoolen 
• Att det finns risk för en beroendeställning till chefen i  
 socialförvaltningen vilket kan leda till att socialförvaltningen prioriteras 
 före barn- och utbildningsförvaltningen. Kommundirektören anser att 
 detta kan avhjälpas med bra kommunikation mellan förvaltningarna där 
 en given förutsättning är att verksamhetschefen för bemanningspoolen 
 adjungeras till ledningsgruppen för förskolan/fritidshem. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande bemanningspoolen 2018-05-22 
Utvärdering projekt bemanningspoolen förskolan 
Uppföljning projekt bemanning – 18 SÄBO 
Projekt bemanning 2018-03-22 Kost 
Utvärdering av projekt bemanning Krokoms kommun poolen 
Utvärdering Krokoms bemanningspool 161227 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till punkten 1 samt att punkterna 2-7, 
alternativ 1, bordläggs, i förslag till beslut. 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, förslag. Om inte 
bordläggning kommer att bifallas föreslår Jörgen Blom, V, avslag till 
punktern 2-7 i alternativ 1. 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till punkterna 1-7 i alternativ 1. 
Maria Söderberg, C, föreslår i ändring att ordet ”Överväg” i punkten 5 tas 
bort. 
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Niklas Rhodins, S, förslag. 
Jan Runsten, Mp, föreslår bifall till punkterna 1-7 i alternativ 1. 
Annika Hansson, S, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, förslag. 
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till punkterna 1-7 i alternativ 1 samt 
avslag till Niklas Rhodins, S, förslag. 
Hans Åsling, C, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 
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Ks § 111 (forts) Dnr 2016-000120  

Översyn av bemanningspoolen 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, punkterna 1-7 i alternativ 1, som ingår i grundförslaget.  
Till det har kommit förslag om att bordlägga punkterna 2-7, i alternativ 1. 
Om inte kommunstyrelsen bifaller förslaget om bordläggning föreslås avslag 
till punkterna. 
Det har även kommit förslag om en ändring i punkten 5. 
Ordförande kommer först att fråga på förslaget om bordläggning. Om 
kommunstyrelsen inte bifaller det frågar ordförande sedan på bifall mot 
avslag i punkterna 2-7. Sedan frågan hon på ändringsförslag i punkten 5 och 
sist frågan ordförande på punkten 1, i förslag till beslut. 
Efter fråga på om punkterna 2-7 ska bordläggas finner ordförande att 
kommunstyrelsen avslår det. 
Omröstning begärs. 
De som röstar för att ärendet ska bordläggas röstar Ja och de som röstar 
avslag till bordläggning röstar Nej. 

Omröstningslista  Nej Ja 
Maria Söderberg, C  X 
Björn Hammaraberg, M  X 
Niklas Rhodin, S   X 
Hans Åsling, C  X 
Jannike Hillding, M  X 
Jan Runsten, Mp  X 
Maria Jacobsson, S   X 
Annika Hansson, S   X 
Gabriella Carlsson, S   X 
Jörgen Blom, V   X 
Karin Wallén, C  X 
Mikael Karlsson, S   X 
   6 6 
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Ks § 111 (forts) Dnr 2016-000120  

Översyn av bemanningspoolen 
Beslutsgång (forts) 
Med 6 Nej och 6 Ja och ordförandens utslagsröst, avslår kommunstyrelsen 
bordläggning av punkterna 2-7.  
Efter fråga på punkterna 2-7, bifall mot avslag, finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller dessa. 
Efter fråga på ändring i punkten 5 finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
Efter fråga på punkten 1 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunledningsgruppen (KLG) 
Irene Toft, verksamhetschef bemanningspoolen 
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Ks § 112 Dnr 2018-000135  

Riktlinjer - Hot, hat, 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 antar riktlinjer för hat, hot, våld och allvarliga 
 trakasserier, förtroendevalda i Krokoms kommun. 
__________________________________________________________ 

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, rättssäkerhet 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. 
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Ks § 112 (forts) Dnr 2018-000135  

Riktlinjer - Hot, hat, våld och allvarliga trakasserier, 
förtroendevalda i Krokoms kommun 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 18 juni 2018 
Riktlinjer – Hat, hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda i 
Krokoms kommun 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 
riktlinjer för hat, hot, våld och allvarliga trakasserier, förtroendevalda i 
Krokoms kommun. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Katarina Fredriksson, säkerhetssamordnare 
De förtroendevalda 
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Ks § 113 Dnr 2018-000138  

Förslag till beslut för bildande av naturreservat 
Borggrensviken 
Kort sammanfattning 
”Förslag till beslut för bildande av naturreservatet ”Borgrensviken” har 
upprättats av Länsstyrelsen, Jämtlands län. 
Förslaget har skickats till Krokoms kommun på remiss, då naturreservatet 
ligger i Krokoms kommun. 
Svar lämnas till Länsstyrelsen senast den 22 juni 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Krokoms kommun har tagit del av beslutet. 

_______________________________________  

Jäv 
Jörgen Blom, V, anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning. 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer. 
Områdets värdefulla mosaik av olika naturtyper såsom kalkbarrskog, rikkärr, 
brandpräglad tallskog samt lövträdsrik barrblandskog ska bevaras och 
utvecklas. 
Vidare är syftet att bidra till att uppfylla de åtaganden som följer av att delar 
av området är utpekat att ingå i det europeiska nätverket av skyddade 
områden, Natura 2000, enligt Art- och habitatdirektivet. 
Syftet nås till stora delar genom att skog och våtmark får utvecklas fritt. 
Syftet nås även genom naturvårdsbränning i den brandpräglade tallskogen 
samt genom hydrologisk återställning av dikespåverkad mark. I områden 
med stor förekomst av lövträd ska dessa naturvärden gynnas genom 
avveckling av granar och genom att ungskog förvaltas för att skapa nya 
lövträdsrika successioner. För att bevara arter och strukturer kopplade till 
tidigare betshävd kan skogsbete återinföras samt begränsade åtgärder får att 
återskapa ett glesare trädskikt utföras. I tidigare hävdade rikkärr nås syftet 
genom åtgärder får att hålla dessa öppna. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(38) 

Sammanträdesdatum 
19 juni 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 113 (forts) Dnr 2018-000138  

Förslag till beslut för bildande av naturreservat 
Borggrensviken 
Beskrivning av området 
Borggrensviken ligger 5 kilometer sydöst om Krokom och 7 kilometer norr 
om ÅS i centrala Jämtland. Naturreservatet är beläget 270 - 325 meter över 
havet i anslutning till södra sidan av Kattstrupeforsens kraftverksdamm i 
Indalsälven. 
Naturreservatet är mosaikartat med partier av kalkbarrskog, rikkärr, 
brandpräglad tallskog samt lövträdsrik barrblandskog. Sågbäcken med sin 
örtrika bäckmiljö genomkorsar centrala delen av området. Flera skogspartier 
har klassats som nyckelbiotop och rikkärren har bedömts ha höga 
naturvärden. Guckusko Cypripedium co/ceo/us och skogsfru Epipogium 
aphyllum förekommer i ovanligt stora mängder och doftticka Haploporus 
odorus finns på ett flertal ställen. Förekomsten av död ved varierar men 
fläckvis finns större ansamlingar av liggande död ved. Skogsmarken 
innefattar även föryngringsytor bevuxna med lövträdsdominerad ungskog 
samt gles medelålders lövskog som lämnats som naturvårdshänsyn vid 
avverkning. Delar av skogsmarken och våtmarken har påverkats av dikning. 

Administrativa data 
Areal:  127,2 hektar 
Fastigheter:  Fannbyn 2:23, Landsom 1:9 och Täng 2: 11 samt del av 

Dvärsätt 6:6, 7:9, Tomte l:7, Landsom 2:3, 3:5, 4:5, 
Dille 3:1, Täng 2:82, S:5 och Torsta 1:15 

Markägare:  Enskilda markägare 
Förvaltare:  Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Övrigt 
Lantmäteriet påbörjade uppdraget att mäta in områdets gränser under 2010. 
Efter fastighetsbestämning och slutgiltiga gränsändringar färdigställdes 
uppdraget 2015. Uppdragen att värdera objektet och sköta förhandlingen har 
utförts av auktoriserade konsultfirmor. Värderingarna slutfördes 2015 och 
förhandlingarna avslutades 2017, då alla avtal om intrångsersättning med 
berörda markägare var klara. 
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Ks § 113 (forts) Dnr 2018-000138  

Förslag till beslut för bildande av naturreservat 
Borggrensviken 
Underlag för beslut 
Förslag till beslut för bildande av naturreservatet Borggrensviken 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Hans Åsling, C, och Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen yttrar 
att kommunen har tagit del av beslutet. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
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Ks § 114 Dnr 2018-000172  

Förfrågningsunderlag Särskilt boende 2, Kvarna 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Att kommunstyrelsen gör en marknadsanalys av extern drift för särskilt 

boende 

2. Att uppdra till socialnämnden att utarbeta förfrågningsunderlag för 
särskilt boende där extern leverantör står för ägande av lokal och drift av 
verksamheten.  

3. Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta 
förfrågningsunderlag för särskilt boende där Krokoms kommun äger 
lokalen och driver verksamheten i egen regi. 

__________________________________________________________ 

Reservation 
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Gabriella 
Carlsson, S, Mikael Karlsson, S, samt Jörgen Blom, V anmäler reservation 
till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Särskilt boende 2 är planerat att stå färdigt fjärde kvartalet 2022 och för att 
tidplanen ska hålla måste arbetet med förfrågningsunderlaget för 
upphandling påbörjas snarast. Styrgruppen förordar den geografiska 
placeringen i området mellan Hägra-Ås men vill också pröva om en 
totalentreprenad med extern leverantör (som både står för lokalen och drift 
av verksamheten) kan vara ett alternativ. 
Kommunfullmäktige är den instans som beslutar om verksamheter ska 
läggas ut på extern partner. För att möjliggöra ett beslut grundat på fakta 
måste ett förfrågningsunderlag utarbetas liksom en marknadsanalys. 
Uppskattningsvis tar det ca 4-5 månader att färdigställa ett tillräckligt bra 
underlag. Det innebär att det blir det nya kommunfullmäktige efter valet som 
kommer att fatta beslut om entreprenad eller ej.  
Att notera är att förstudie, projektering och framtagande av 
förfrågningsunderlag för drift i egen regi tar ca 18 månader. Det tar kortare 
tid med förfrågningsunderlag för extern drift eftersom leverantören själv 
projekterar. 
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Ks § 114 (forts) Dnr 2018-000172  

Förfrågningsunderlag Särskilt boende 2, Kvarna 
Kostnaden för att två förfrågningsunderlag utarbetas blir högre men att vänta 
med att göra underlaget för drift i egen regi, till frågan om extern drift är 
avgjord i november, kommer att innebära en stor fördröjning av 
färdigställandet av särskilt boende 2 i det fall egen regi blir beslutad.  
Detta i sin tur leder till högre kostnader för kommunen eftersom behovet av 
särskilt boende beräknas öka avsevärt de närmaste åren. Alternativa 
placeringar eller en betydande ökning av hemtjänstkostnaden blir då aktuellt. 
Det är också viktigt att signalera till potentiella leverantörer av tjänsten att 
kommunen har extern drift som ett alternativ. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande förfrågningsunderlag SÄBO 2 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 
Niklas Rhodin, S, föreslår avslag till punkterna 1-2 samt bifall till punkten 3. 
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till punkterna 1-2 samt bifall till punkten 3. 
Om kommunstyrelsen inte bifaller avslag till punkterna 1-2 föreslår Jörgen 
Blom, V, att kommunfullmäktige beslutar i punkterna 1-2. 
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget. 
Hans Åsling, C, Gabriella Carlsson, S, Jannike Hillding, M, och Maria 
Jacobsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen gör 
en marknadsanalys av extern drift för särskilt boende Att uppdra till 
socialnämnden att utarbeta förfrågningsunderlag för särskilt boende där 
extern leverantör står för ägande av lokal och drift av verksamheten. Att 
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta förfrågningsunderlag för 
särskilt boende där Krokoms kommun äger lokalen och driver verksamheten 
i egen regi. 
Till det har kommit avslag till punkterna 1-2 samt att punkterna 1-2 ska 
avgöras av kommunfullmäktige. 
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Ks § 114 (forts) Dnr 2018-000172  

Förfrågningsunderlag Särskilt boende 2, Kvarna 
Ordförande kommer först att fråga på avslag mot bifall till punkterna 1-2. 
Därefter frågar ordförande på punkten 3. Sist frågar hon på om punkterna 1-
2 ska avgöras av kommunfullmäktige. 
Efter fråga på punkterna 1-2, bifall mot avslag, finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller dess punkter. 
Efter fråga på punkten 3 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller den. 
Efter fråga på om punkterna 1-2 ska avgöras av fullmäktige finner 
ordförande att kommunstyrelsen avslår det. 
_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Björn Hammarberg 
Presidielådan 
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Ks § 115 Dnr 2018-000170  

Igångsättningstillstånd för byggnation ny 
huvudvattenledning från Ås vattentorn till Åskorset 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för byggnation av ny 
 huvudvattenledning från Ås vattentorn till Åsbacken.   

2. Finansiering av byggnationen tas ur samhällsbyggnadsnämndens 
 beviljade investeringsutrymme. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
För att säkra vattenleveransen till nya bostäder och industritomter i centrala 
Ås och längs E14 (från Åsbacken och söderut) behövs en ny huvud-
vattenledning. Ledningen höjer kapaciteten i området och möjliggör fortsatt 
exploatering enligt kommunens översikts- och detaljplaner. Ledningens 
sträcka är ca 2,1 km, till största del över kommunal mark.  
I juni 2017 fattade kommunstyrelsen igångsättningsbeslut för exploatering 
av vatten och avlopp till området mellan Nyhemsvägen och Åskottsvägen i 
Ås. Den nya nu föreslagna huvudvattenledningen från Ås vattentorn till 
Åsbacken ersätter den tidigare tänkta lösningen. Det nu föreslagna 
igångsättningsbeslut ersätter således det som fattades i juni 2017 och är en 
del av finansieringen. Resterande kostnader inryms inom budgetposten 
"Infrastruktur VA".  
Mot bakgrund av ovanstående beslutade Samhällsbyggnadsnämnden den 
2018-06-12 att begära igångsättningstillstånd för denna byggnation. 
Principfrågan om vilket kollektiv eller del av kollektiv som ska bidra – helt 
eller delvis - till den slutliga finansieringen genom till exempel 
anslutningsavgifter, VA-taxedebitering eller annat, avgörs av 
kommunfullmäktige i separat beslut vid senare tillfälle. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-06-18 
Beslut, Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12 
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Ks § 115 (forts) Dnr 2018-000170  

Igångsättningstillstånd för byggnation ny 
huvudvattenledning från Ås vattentorn till Åskorset 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 
Niklas Rhodin, S, förslår bifall till grundförslaget. 
Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar igångsättningstillstånd för byggnation av ny huvudvattenledning 
från Ås vattentorn till Åsbacken. Finansiering av byggnationen tas ur 
samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Ks § 116 Dnr 2018-000173  

Igångsättningstillstånd för byggnation av särskilt 
boende, Krokom, Kvarna 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att, under 
 vecka 33 2018 efter samråd med kommunstyrelsens presidium, fatta 
 beslut om igångsättningstillstånd för särskilt boende i Krokom, Kvarna.   

2. Finansiering av byggnationen tas ur samhällsbyggnadsnämndens 
 beviljade investeringsutrymme. 

_____________________________________________________________  

Bakgrund 
I juni 2017 fattade kommunstyrelsen ordförande, i samråd med 
kommunstyrelsens presidium, beslut om igångsättningstillstånd för 
byggnation av nytt särskilt boende om totalt 36 + 7 platser.  I det 
förfrågningsunderlag som nu projekterats fram är antalet lägenheter 36 + 8 
platser. 
Utökningen av platser har tillkommit på verksamhetens önskemål. Budgeten 
är uppdaterad för denna förändring.  
Enligt tidplanen för projektet beräknas förfrågningsunderlaget vara klart för 
utskick den 27 juni 2018 och sista anbudstiden är satt till den 6 augusti 2018. 
Utvärdering av anbud samt utskick av tilldelningsbeslut beräknas vara klart 
till vecka 33. Ett beslut om igångsättningstillstånd måste beviljas under 
vecka 33 för att inte äventyra projektets tidplan. 
Mot bakgrund av detta föreslås att ge kommunstyrelsens ordförande rätt att, 
efter samråd med kommunstyrelsen presidium, under vecka 33 fatta beslut 
om igångsättningstillstånd. 
I det fall anbudssumman överstiger den preliminära budget som finns för 
projektet, föreslås kommunstyrelsens ordförande, enligt ovan, ha rätt att 
besluta om igångsättningstillstånd, efter avvägning av konsekvenser av att 
projektet försenas å ena sidan, och fördyringen å andra sidan för att 
möjliggöra en byggstart enligt tidplan. 
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Ks § 116 (forts) Dnr 2018-000173  

Igångsättningstillstånd för byggnation av särskilt 
boende, Krokom, Kvarna 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-06-14 
Beslut, Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att, under vecka 33 2018 efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium, fatta beslut om 
igångsättningstillstånd för särskilt boende i Krokom, Kvarna. Finansiering av 
byggnationen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade 
investeringsutrymme. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Malin Bergman, kommunstyrelsens ordförande från och med den 1 augusti 
2018 
Presidielådan 
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Ks § 117 Dnr 2018-000174  

Direktiv till utredning för struktur för en kvalitativt 
likvärdig skola/förskola till nytta för Krokoms kommuns 
samhällsutveckling 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en 

handlingsplan för skolan, väl integrerad i kommunens övriga 
samhällsstrukturer, som säkerställer god kvalitet och ändamålsenliga 
lokaler för det ökande antalet barn i kommunen. År 2030 ska kommunen 
ha väl fungerande förskola och skola för en befolkning på 16 000 
invånare. 
Handlingsplanen ska utarbetas i nära samarbete med barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med 
Utvecklings- och tillväxtstrategins intentioner och utifrån det arbete som 
pågår med bostadsförsörjningsplanen. 
Ett flexibelt och mer långsiktigt tänk tas i beaktande, än kommunens 
mål 16000 invånare år 2030. 
Viktiga delar att beakta är:  
- Avståndets betydelse för skoldagens längd, inlärningskvalitet och 
 resultat. 
- Den fysiska skolmiljön ska vara god, såväl inomhus som utomhus. 
- Kvalitet, likvärdighet och effektivitet ska vara ledord för både 
 förskola och skola.  
- Utredningen ska aktivt söka en modell som stödjer innovation och 
 mod att prova nya lösningar. 
- Förslaget till skolorganisation bör inte bli dyrare per elev än 
 nuvarande organisation.   
- Möjligheten att bemanna med adekvat kompetens ska beaktas i 
 utredningen.  
Den övergripande målsättningen är att alla elever ska nå behörighet till 
gymnasiet med likvärdiga förutsättningar.  
Arbetet ska ske i samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar 
och regelbundet återredovisas till barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 
Slutrapport lämnas senast den 28 februari 2019. 
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Ks § 117 (forts) Dnr 2018-000174  

Direktiv till utredning för struktur för en kvalitativt 
likvärdig skola/förskola till nytta för Krokoms kommuns 
samhällsutveckling 
Bakgrund 
Krokoms kommun har i sin Utvecklings- och tillväxtstrategi antagit ett 
långsiktigt mål att ha 16 000 invånare år 2030. I arbetet för att nå detta mål 
utarbetas handlingsplaner inom olika områden. Exempelvis pågår arbete med 
en ny bostadsförsörjningsplan.  
Krokoms kommun har en hög andel barn och prognoserna visar att antalet 
kommer att öka. Det är på samma gång positivt och utmanande. 
Kompetensen och kvaliteten på våra förskolor och skolor är sammantaget 
hög men det finns variationer inom kommunen som inte är tillfredsställande.   
Under våren 2016 uppdrog Barn och utbildningsnämnden åt Barn- och 
Utbildningsförvaltningen att ta fram en förenklad beskrivning av de 
lokalbestånd som nyttjas för förskola, fritidshem och skolor i Krokoms 
kommun. Syftet var att ge en sammanfattande översikt över behovet av 
lokaler de kommande åren. Uppdraget förändrades i januari 2017 till att 
delas upp i två delar: strategi avseende lokalförsörjning och åtgärdsplan för 
lokalförsörjning.  
En sammanställning finns utarbetad men den behöver kompletteras för att 
möta upp kraven på en handlingsplan för förskolan och skolan, som klarar 
behoven vid en befolkning på 16 000 invånare.   
Kommunens mål att bli 16 000 invånare år 2030 kräver att den förskole- och 
skolstruktur med tillhörande organisation som finns idag anpassas och 
effektiviseras mot målet.  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsen lägger till att 
handlingsplanen ska upprättas i nära samarbete även med 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Maria Söderberg, C, och Karin Wallén, C, föreslår att ordet ”får” byts ut mot 
”bör” i femte meningen under ”Viktiga delar att beakta”   
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Ks § 117 (forts) Dnr 2018-000174  

Direktiv till utredning för struktur för en kvalitativt 
likvärdig skola/förskola till nytta för Krokoms kommuns 
samhällsutveckling 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts) 
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget. 
Björn Hammarberg, M, föreslår i tillägg i första styckets första mening med 
”väl integrerad i kommunens övriga samhällsstrukturer”. Bisatsen läggs in 
mellan ”handlingsplan för skolan” och ”som säkerställer”. 
Jörgen Blom, V, föreslår att ett flexibelt och mer långsiktigt tänk tas i 
beaktande, än kommunens mål 16000 invånare år 2030. 
Maria Jacobsson, S, Jan Runsten, Mp, Hans Åsling, C, och Jan Englund, Sd, 
yttrar sig. 

Beslutsgång 
Ordförande kommer först att fråga på ändringar och tillägg och sedan frågar 
hon på ärendet i övrigt. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på att lägga till att handlingsplanen ska upprättas i nära samarbete 
med även samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunstyrel-
sen bifaller det. 
Efter fråga på tillägg av bisats i första styckets första mening finner 
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
Efter fråga på tillägg om ett flexibelt och mer långsiktigt mål finner 
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Meningen läggs in under andra 
stycket. 
Efter fråga på att byta ut ordet ”får” mot ”bör” i femte meningen under 
”Viktiga delar att beakta” finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
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Ks § 117 (forts) Dnr 2018-000174  

Direktiv till utredning för struktur för en kvalitativt 
likvärdig skola/förskola till nytta för Krokoms kommuns 
samhällsutveckling 
Kopia till 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Presidielådan 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(38) 

Sammanträdesdatum 
19 juni 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 118 Dnr 2018-000043  

Näringslivsstrategi 
Kort sammanfattning 
Ett förslag till näringslivsstrategi har arbetats fram som ska tydliggöra 
kommunens viljeinriktning och övergripande förhållningssätt till 
näringslivsarbetet i kommunen. Till strategin ska en handlingsplan med 
konkreta åtgärder tas fram.  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen antar förslaget till näringslivsstrategi. 

2 Kommunstyrelsen ger näringslivschefen i uppdrag att arbeta fram en 
handlingsplan utifrån strategin. Handlingsplanen arbetas fram i nära 
samarbete med övriga förvaltningar och näringsliv. Handlingsplanen 
beslutas i kommunchefens ledningsgrupp.  

3 Under 3.2 rubriken Lokaler ändras första meningen till följande; 
Kommunen ska underlätta för företag att hitta lokaler både kommunala 
lokaler men även privata. 

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Företagen är viktiga för Krokoms kommun. De skapar jobb, välstånd, 
underlag till service och ekonomisk tillväxt. Framgångsrika företag 
attraherar nya invånare som vill arbeta, bo och leva i kommunen. Ett gott 
företagsklimat har betydelse för kommunens möjligheter till utveckling och 
skapas av en mängd olika faktorer. För att tydliggöra kommunens 
viljeinriktning och övergripande förhållningsätt till näringslivsarbetet i 
kommunen har ett förslag till näringslivsstrategi arbetats fram.  Strategin har 
sitt sikte mot år 2030. Strategin antas i Kommunstyrelsen. Till strategin ska 
en handlingsplan arbetas fram under hösten 2018 vilken kommer att 
utvärderas och revideras varje år. Förslaget är att handlingsplanen antas i 
kommunchefens ledningsgrupp (KLG).  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till näringslivsstrategi  
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Ks § 118 (forts) Dnr 2018-000043  

Näringslivsstrategi 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår i ändring i första meningen under rubriken Lokaler 
att kommunstyrelsen stryker ”utifrån de” och ”som finns”. Meningen lyder 
då - Kommunen ska underlätta för företag att hitta lokaler både kommunala 
lokaler men även privata. 
Björn Hammarberg, M, Maria Söderberg, C, Niklas Rhodin, S, Hans Åsling, 
C, och Karin Wallén, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 
förslaget till näringslivsstrategi. Kommunstyrelsen ger näringslivschefen i 
uppdrag att arbeta fram en handlingsplan utifrån strategin. Handlingsplanen 
arbetas fram i nära samarbete med övriga förvaltningar och näringsliv. 
Handlingsplanen beslutas i kommunchefens ledningsgrupp.  
Till det har kommit förslag om att ändra första meningen under 3.2 rubriken 
Lokaler till; Kommunen ska underlätta för företag att hitta lokaler både 
kommunala lokaler men även privata. 

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

Beslutsgången godkänns 
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrlsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Anna-Carin Svedén, näringslivschef för ändring i näringslivsstrategin. Efter 
att ändringen är gjord skickas den slutgiltiga strategin till kommunkansliet 
som i sin tur skickar protokollsutdrag samt strategi till förvaltningscheferna. 
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Ks § 119 Dnr 2018-000176  

Initiativärende gällande förhandling med Åre kommun 
om att finna en gemensam lösning för VA-organisation 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Krokoms kommun startar en förhandling med Åre kommun om 
 att bilda en gemensam VA-organisation. 
2 Kommunstyrelsen utser kommundirektören och samhällsbyggnads-

nämndens presidium att förhandla med Åre kommun, om att bilda en 
gemensam VA-organisation. 

__________________________________________________________ 
VA-sektorn står inför stora utmaningar de närmaste åren. 
Det behövs stora investeringar i bland annat reningsverk och ledningsnät. 
Det pratas om att taxorna kanske behöver fördubblas inom en 10-årsperiod. 
Exempelvis i Östersunds kommun har man den diskussionen för närvarande 
om att taxorna kan komma att behöva höjas ca 60 % de närmaste åren för att 
klara av investeringsbehovet. 
En annan fråga man diskuterar och löser runtom i landet är att bilda större 
enheter genom att två eller flera kommuner går tillsammans för att 
gemensamt lösa den framtida VA-försörjningen. Fördelen med det är bland 
annat att det blir större enheter som är mindre sårbara och att det är lättare att 
rekrytera den kompetens som behövs. 
Bergs och Härjedalens kommuner är för närvarande på gång att bilda ett 
gemensamt bolag som för deras VA-verksamhet. Kommunerna kan behålla 
sina respektive taxekonstruktioner då det är beslut som ska fattas av 
kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att kommundirektören och 
samhällsbyggnadsnämndens presidium utses att förhandla med Åre kommun 
om att bilda en gemensam VA-organisation. 
Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 
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Ks § 119 (forts) Dnr 2018-000176  

Initiativärende gällande förhandling med Åre kommun 
om att finna en gemensam lösning för VA-organisation 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att Krokoms kommun startar en 
förhandling med Åre kommun om att bilda en gemensam VA-organisation. 
Kommunstyrelsen utser kommundirektören och samhällsbyggnads-
nämndens presidium att förhandla med Åre kommun, om att bilda en 
gemensam VA-organisation. 
Efter fråga på initiativärendets förslag samt tilläggsförslag finner ordförande 
att kommunstyrelsen bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef 
Oscar Aspman, Va- och renhållningschef 
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Ks § 120 Dnr 2018-000181  

Val av ny auktoriserad revisor till sociala samfonden 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen väljer Ulrika Öst hos revisionsfirman PWC till 
 revisor för sociala samfonden från år 2017 och tills vidare. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att välja revisorer för de av kommunen förvaltade 
donationsfonderna.  
Dessa fonder är stiftelser och ska enligt Bokföringslagen och Stiftelselagen 
granskas av minst en godkänd eller auktoriserad revisor om tillgångarna 
överstiger 1 500 000 kr.  
Stiftelsen Sociala samfondens, 893201-7786, tillgångar har ökat så mycket 
att gränsen för auktoriserad revisor överskridits. 
Kommunstyrelsen förslås därför välja Ulrika Öst hos revisionsfirman PWC 
till revisor för Stiftelsen Sociala samfonden, 893201-7786, från år 2017 och 
tills vidare. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-06-19    

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Ulrika Öst hos revisionsfirman PWC till revisor för sociala samfonden från 
år 2017 och tills vidare. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Hans Morén, kommuncontroller 
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Ks § 121 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 18/128 
1 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Bidrag till Ks ordf 
 Studentavslutning vid Rådhustrappan 8 juni 2018 
 
   Dnr KS 18/143 
2 Avtal mellan Jämtland Härjedalen Turism, JHT, och  Kommundir 
 kommunen avseende medel för utveckling av besöks- 
 näringen 2018 
 
   Dnr KS 18/146 
3 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Kommunens Ks ordf 
 firmatecknare fr o m 180525 
 
   Dnr KS 18/151 
4 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Artvise och Kommundir 
 kommunstyrelsen 
_____ 
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Ks § 122 Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr 22 
1 Barn- och utbildningsnämnden:  protokollsutdrag 180508, § 61, 

Revidering timplan 2018 
 
  Dnr 23 
2 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:  180604, Ekonomirapporten 

maj 2018 
 
  Dnr 24 
3 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll 180423, Gemensamma nämnden 

för upphandling 
 
  Dnr 28 
4 Vindkraftcentrum.se:  nyhetsbrev nr 3, 2018 
 
5 Östersunds kommun:  protokoll 180528, Gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan 
 
  Dnr KS 18/006 
6 Kommunstyrelsens presidium:  korta anteckningar från presidiet 180514 

och 180528 
 
  Dnr KS 18/032 
7 Region Jämtland Härjedalen:  minnesanteckningar från samråd RKM 

180518 
 
  Dnr KS 18/106 
8 Länsstyrelsen Jämtlands län:  beslut 180528 för bildande av 

naturreservatet Luvkullvattnet 
 
  Dnr KS 18/117 
9 Kommunala Handikapprådet, KHR:  protokollsutdrag 180514, § 12 – 

Uppföljning av tillgänglighetsprogrammet 2017 
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Ks § 122 (forts) Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
 
  Dnr KS 18/138 
10 Länsstyrelsen Jämtlands län:  beslut 180507, delgivning genom 

kungörelse om förslag till beslut för bildande av naturreservat 
Borggrensviken, Krokoms kommun 

_____ 
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Ks § 123 Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
 
     Dnr KS 17/205 
1 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

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

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

   Dnr KS 17/307 
3 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 17/344 
4 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 
5 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 
6 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 
7 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 2018. 
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Ks § 123 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
 
   Dnr KS 18/062 
8 Medborgarförslag – Fritids för barn som har föräldrar som är arbetslösa 

eller föräldralediga. Förslaget remitteras till barn- och 
utbildningsnämnden som själv tar beslut senast i september 2018. 

   Dnr KS 18/167 
9 Motion – Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk. Motionen 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden som svarar, i samråd med 
kommunstyrelsen, till kommunfullmäktige senast i juni 2019. 

_____ 
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