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Ks § 46

Dnr 2021-000003

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande
ändringar:
Tillägg:
-

Initiativärende - Genomlysning handläggning ärende markarrende
samt vindkraftsplan
Övriga frågor

_____________________________________________________________
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Ks § 47

Dnr 2021-000004

Informationer
Johan Beckman, säkerhetsskyddschef
 Säkerhet
_____
Marie Nordmark , områdeschef kollektivtrafik
 Återkoppling domslut Taxiupphandling
_____
Jonas Törngren, kommundirektör
 Corona
 Arrende
 E-tjänster
 Förorenad fisk
_____
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Möte O-ringen
_____
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Ks § 48

Dnr 2021-000005

Näringslivsfrågor
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från
näringslivsutskottet. Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet,
informerar om ärenden som utskottet ska behandla framöver, bland annat
uppdrag företagsklimat och uppföljning av digitala företagsbesök.
_____
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Ks § 49

Dnr 2021-000078

Ekonomisk uppföljning 2021
Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen efter två
månader 2021.
_____________________________________________________________
Reservation
Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S, Annika Hansson, S, Marie Svensson,
V och Niclas Höglund, JVK, reserverar sig.
_____
Beskrivning av ärendet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter två månader 2021.
Prognosen för året är bättre än budget men det prognostiserade underskottet
hos två av nämnderna oroar. Det är angeläget att nämnderna redan tidigt
under året noga analyserar avvikelsen och vidtar de åtgärder som krävs för
att klara verksamheten inom den av fullmäktige fastställda budgetramen.
Underlag
Ekonomisk uppföljning efter två månader 2021
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår att ett tillfälligt ekonomisk genomlysningsstöd,
ges till i första hand socialnämnden med syfte att hitta rätt budgetnivå och
möjliga besparingsåtgärder.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.
Björn Hammarberg, M, Ronny Karlsson, SD, Rasmus Ericsson, KD och
Karin Jonsson, C, yttrar sig.
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Dnr 2021-000078

Ekonomisk uppföljning 2021
Beslutsgång
Det finns ett förslag som lagts på mötet.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen avslår det.
_____
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Ks § 50

Dnr 2021-000077

Naturreservat - Diskussion
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, informerar bland annat om
pågående processer om formellt skydd i Krokoms kommun och därefter
diskuterar kommunstyrelsen bildande av naturreservat i kommunen.
_____
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Ks § 51

Dnr 2019-000374

Redovisning uppdrag - Översyn av kommunens
nyttjandegrad av egna samt hyrda lokaler och förslag
till besparingar på lokaler och kontor
Den 22 januari 2020 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att
göra en översyn av kommunens nyttjandegrad av egna och inhyrda lokaler.
Anna Isvén och Ulla Schill från samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar
uppdraget för kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 52

Dnr 2020-000153

Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
Den 25 juni 2020 gav kommunstyrelsen avdelningen näringsliv, kultur och
fritid i uppdrag att göra en kartläggning och översyn över hur Krokoms
kommun fördelar stöd till föreningar och organisationer inom kommunen.
Andreas Eriksson, enhetschef fritid, redovisar uppdraget för
kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.
_____
Underlag
Bidragsredovisning kommunstyrelsen - Föreningsbidrag Krokoms kommun
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Ks § 53

Dnr 2021-000065

Årsredovisning 2020, kommunstyrelsen
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i bifogad årsredovisning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens
verksamheteter 2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i bifogad årsredovisning med
måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning och verksamhetsberättelse för 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2021
Årsredovisning 2020, kommunstyrelsen
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens verksamheteter 2020.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp
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Ks § 54

Dnr 2021-000064

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2020
Kort sammanfattning
Uppföljning av internkontrollplan innehåller en sammanställning av de
kontrollmoment som är kontrollerade.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens rutin för internkontroll ska resultatet av
uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till kommunstyrelsen en
gång per år i samband med årsbokslutet.
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 omfattar kontroll av tre risker
utifrån fyra stycken kontrollmoment. Ett kontrollmoment bedöms som
”Ingen avvikelse” och tre som ”Mindre avvikelse”.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 mars 2021
Uppföljning av internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner uppföljning av internkontrollplan 2020.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp
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Ks § 55

Dnr 2021-000057

Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2021
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås anta 2021 års åtgärdsplan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar åtgärdsplan 2021.
2. Kommunstyrelsen föreslår att resultatet av uppföljningen av
åtgärdsplanerna från kommunstyrelsen och respektive nämnd ska
rapporteras till tillgänglighetsrådet vid årets första sammanträde (slutet
av februari) och till respektive nämnd/styrelse och kommunfullmäktige.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun har ett Tillgänglighetsprogram som antogs av
kommunfullmäktige 2014. I Tillgänglighetsprogrammet anges ett antal
övergripande kommunala målsättningar och för varje enskilt kapitel i
programmet ska åtgärdsplaner tas fram.
Kommunstyrelsen ska besluta om årets åtgärdsplan i samband med
årsbokslutet.
I Tillgänglighetsprogrammet framgår det att tillgänglighetsrådet ska vara
referensgrupp i framtagande av de enskilda åtgärdsplanerna. För att
effektivisera framtagandet av planerna har tillgänglighetsrådet utsett
företrädarna från tillgänglighetsorganisationerna i rådet att ingå i
referensgruppen. Förslag till åtgärdsplan har varit på remiss till
referensgruppen.
Flera av åtgärderna i föreslagen åtgärdsplan är detsamma som i 2020 års
plan. Detta med anledning av att verksamheten inte mäktat med att
genomföra åtgärderna fullt ut på grund av coronapandemin.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2021
Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2021, kommunstyrelsen
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Ks § 55

Dnr 2021-000057

Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2021
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att; Kommunstyrelsen föreslår att
resultatet av uppföljningen av åtgärdsplanerna från kommunstyrelsen och
respektive nämnd ska rapporteras till tillgänglighetsrådet vid årets första
sammanträde (slutet av februari) och till respektive nämnd/styrelse och
kommunfullmäktige.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
åtgärdsplan 2021.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden som ansvarar för revidering av Tillgänglighetsprogrammet
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Erika Andersson Jonsson, kultur- och föreningssamordnare
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
Åsa Sjödin, kommunikationschef
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Ks § 56

Dnr 2021-000075

Ramavtalslista - Planerade upphandlingar 2022 via
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om Krokoms kommun ska delta i de
ramavtal som GNU – gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
planerar att upphandla till och med 2022 enligt gemensamt reglemente.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun ska vara med i samtliga upphandlingar som framgår
av ramavtalslistan 2022, se bilaga, förutom:
-

Konsumentvägledning

-

Lås- och låstjänster

-

Färg

-

Revisionstjänster

2. Krokoms kommun rekommenderar Upphandlingskontoret att använda de
nationella ramavtal som finns i den mån det går. Till exempel ramavtal
via SKL Kommentus respektive Kammarkollegiet.
_____________________________________________________________
Jäv
Rasmus Ericsson, KD, anmäler jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
Berg-, Bräcke-, Härjedalen-, Krokom-, Ragunda-, Strömsund-, respektive
Östersunds kommuner ingår i GNU – gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan. Samarbetet innebär att det gemensamma
upphandlingskontoret gör de ramavtalsupphandlingar som GNU önskar.
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Dnr 2021-000075

Ramavtalslista - Planerade upphandlingar 2022 via
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Varje år skickar GNU via upphandlingskontoret ut en ramavtalslista över
aktuella upphandlingar som är på gång det kommande året. (Det är med
andra ord inte fråga om samtliga ramavtalsupphandlingar som
upphandlingskontoret genomför). Enligt överenskommet reglemente ska
kommunstyrelsen fatta beslut om Krokoms kommun inte ska delta i någon
av upphandlingarna på listan såvida inte kommunen delegerat uppgiften.
LUG – kommunens lokala upphandlingsgrupp har berett ramavtalslistan och
tagit fram ett förslag till beslut.
Vidare så föreslår LUG att kommunstyrelsen ska delegera beslut kring
ramavtalslistan till kommundirektören. Det för att verksamheternas behov av
att medverka i en upphandling kan förändras över tid samt att det kan visa
sig vara mer gynnsamt i vissa upphandlingar att kommunen till exempel
upphandlar själva via SKL Kommentus eller Husbyggnadsvaror eller på
något annat sätt. Om kommundirektören istället för kommunstyrelsen kan
fatta beslut om ramavtalslistan blir valet om hur en upphandling ska gå till
mer flexibelt över året och kommunen får därmed ökad möjlighet att
genomföra lyckade upphandlingar.
Övriga kommuner inom GNU har delegerat beslut om ramavtalslistan till
antingen kommunledningsgruppen, kommundirektören eller LUG. Ingen
kommun inom GNU, förutom Krokoms kommun, har rutinen att
kommunstyrelsen fattar beslut om ramavtalslistan.
För att kommunstyrelsen ändå ska hållas informerade om kommunens
upphandlingar föreslår LUG att rapporter om nyckeltal kring upphandlingar
ska delges kommunstyrelsen minst en gång per år.
Kommunstyrelsens presidium anser att kommunstyrelsen mycket väl kan
agera snabbt om det krävs. Vid synnerlig brådska kan kommunstyrelsens
ordförande fatta ett så kallat ”ordförandebeslut” och återrapportera till
kommunstyrelsen. Det är av stor vikt att politiken både känner ansvar för
och är väl informerad om de upphandlingar som görs. Nuvarande ordning
garanterar detta i viss mån varför en delegation till kommundirektören inte
känns aktuell.
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Dnr 2021-000075

Ramavtalslista - Planerade upphandlingar 2022 via
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Kommunledningsgruppen har gått igenom ramavtalsförslaget och
rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna det samt LUG´s förslag om
att delegera beslut kring ramavtalslistan till kommundirektören.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 mars 2021
Bilaga 1. Ramavtal 2022, version 210112
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, Björn Hammarberg, M och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att Krokoms kommun ska vara med i samtliga upphandlingar som framgår
av ramavtalslistan 2022, se bilaga, förutom: Konsumentvägledning, Lås- och
låstjänster, Färg och Revisionstjänster. Krokoms kommun rekommenderar
Upphandlingskontoret att använda de nationella ramavtal som finns i den
mån det går. Till exempel ramavtal via SKL Kommentus respektive
Kammarkollegiet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Upphandlingskontoret Östersund
Linda Näsén, upphandlingssamordnare, Krokoms kommun
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Dnr 2020-000064

Leader Skog, Sjö & Fjäll 2021 – 2027
Kort sammanfattning
LAG (styrelsen) för Leader Skog, Sjö & Fjäll har skickat ett brev till
Krokoms kommun där de äskar om totalt 790 722 kronor för 2021-2022.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun beviljar medfinansiering till Leader Sjö, skog och
fjäll avseende förlängnings år 2021-2022 samt framtagande av ny
utvecklingsstrategi 2023-2027 med totalt 790 722 kronor.
2. Medfinansieringen tas ur kommunstyrelsens projektmedelsbudget.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att Krokoms kommun skulle
medfinansiera nuvarande leaderområde med totalt 4 744 332 kr under sex år.
Summan baserades på att leadersamarbetet krävde drygt 3 miljoner/år i
medfinansiering från alla fem kommuner. Medfinansieringen delades upp
mellan kommunerna baserat på hur många invånare respektive kommun
hade vid beslutstillfället. Insatsen i alla kommuner var 54 kronor/invånare.
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden utgår från att ta tillvara på
lokala initiativ och har ett starkt underifrånperspektiv. Metoden bygger på ett
viktigt samarbete mellan privat, offentlig och ideell sektor. Man arbetar
utifrån en utvecklingsstrategi som antogs inför nuvarande programperiod. Ett
leader kontor och en styrelse (LAG-grupp) som tar beslut om vilka projekt
som kan få stöd.
LAG (styrelsen) för Leader Skog, Sjö & Fjäll har skickat ett brev till
Krokoms kommun där de äskar om totalt 790 722 kronor för 2021-2022
avseende:
(1) Förlängningsår: Programperioden 2014-2020 kommer utökas med två år
till 2021-2022. Det innebär en möjlighet att under ytterligare två år fortsätta
stötta och finansiera fler utvecklingsprojekt med stöd av den befintliga
utvecklingsstrategin.
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Dnr 2020-000064

Leader Skog, Sjö & Fjäll 2021 – 2027
Jordbruksverket har signalerat om en minskad budget under
förlängningsåren. Det beror dels på att det enbart är Landsbygdsfonden som
omfattas av
Förlängning och ej de andra EU-fonderna Social- respektive Regionalfond
och dels på en förväntad minskning av Landsbygdsfonden som helhet under
dessa två år. Detta är avhängt förhandlingar som fortfarande pågår. Prognos
är att cirka en halv årsbudget á 3 590 528 kronor behöver tillföras
sammanlagt under 2021- 2022. För Krokoms kommun innebär det 395 361
kronor/år (2021-2022) totalt 790 722 kronor.
(2) Strategiskrivning avseende 2023-2027: Parallellt med förlängningsåren
så kommer arbetet med framtagande av ny utvecklingsstrategi. Den ska
förankras i lokala behov och lokala utvecklingsfrågor, och komplettera det
strategiska utvecklingsarbetet på kommunal, regional(Regional
utvecklingsstrategi), nationell och EU-nivå. Vilket ger möjlighet att ta ett
nytt helhetsgrepp på utvecklingsfrågor och behov inom området.
De pengar som kommer länet och Krokoms kommun till del ibland annat
Leader är fantastiska tillskott för utveckling. Det ligger också i just detta
projekt att ha underifrånperspektiv, vilket också är bra. Vi tycker ändå att det
är viktigt att poängtera att projekten som ska satsas på bör också viktas
utifrån hållbarhet nu och framåt De projekt som väljs ut ska ha möjlighet att
leva vidare när projekttiden är slut, det är också viktigt att projekten kan leda
kommunernas utveckling.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2021
Brev till finansiärer
Informationsbrev jordbruksverket
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår att följande text läggs in i ärendetexten: De
pengar som kommer länet och Krokoms kommun till del ibland annat Leader
är fantastiska tillskott för utveckling. Det ligger också i just detta projekt att
ha underifrånperspektiv, vilket också är bra.
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Dnr 2020-000064

Leader Skog, Sjö & Fjäll 2021 – 2027
Vi tycker ändå att det är viktigt att poängtera att projekten som ska satsas på
bör också viktas utifrån hållbarhet nu och framåt De projekt som väljs ut ska
ha möjlighet att leva vidare när projekttiden är slut, det är också viktigt att
projekten kan leda kommunernas utveckling.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.
Jan Runsten, MP, Niclas Höglund, JVK och Björn Hammarberg, M, yttrar
sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att Krokoms kommun beviljar medfinansiering till Leader Sjö, skog och fjäll
avseende förlängnings år 2021-2022 samt framtagande av ny
utvecklingsstrategi 2023-2027 med totalt 790 722 kronor. Medfinansieringen
tas ur kommunstyrelsens projektmedelsbudget.
Till det har kommit ett tilläggsförslag till ärendetexten.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare
info@sjoskogfjall.se
catarina@sjoskogfjall.se
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Dnr 2021-000050

Ansökningar om bygdeavgiftsmedel, allmänna delen,
bygdemedel
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 2021 års allmänna bygdemedel föreslås
fördelas och prioriteras enligt bilaga 3 enligt kommunstyrelsens
presidiums förslag.
2. Skrivelse till Länsstyrelsen: Handläggningstiden på Länsstyrelsen är
fortfarande otillfredsställande. Man gjorde om ansökningstiden för några
år sedan med motiveringen att de sökande skulle få beviljade medel
snabbare. Så är inte fallet. Handläggningstiderna är fortfarande alldeles
får långa vilket innebär att beviljade medel inte kan lösas ut förrän vid
halvårsskiftet. Åtgärder som föreslås och som beviljas bidrag, utförs i
många fall under sommarhalvåret och tidsplanerna förskjuts på grund av
den långa handläggningstiden.
3. Regler och policys för bygdemedel ska tas upp till revidering senast maj
månads utgång, så det kan tas på kommunstyrelsens sammanträde den 9
juni 2021.
_____________________________________________________________
Jäv
Sture Hernerud, S, anmäler jäv.
_____
Reservation
Ronny Karlsson, SD, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarar för ansökningar om
bygdemedelsbidrag för föreningar inom Krokoms kommun.
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Ansökningar om bygdeavgiftsmedel, allmänna delen,
bygdemedel
Efter registrering, diarieföring och sortering på Länsstyrelsen skickas
ansökningarna till Krokoms kommun. Hos kommunen bereds ansökningarna
av tjänstemän inom enheterna Näringsliv, Kultur och Fritid.
Ansökningarna följs upp med kontakt mellan kommunens tjänstemän och
ansökande förening för förtydliganden rörande ansökningarna. Under
beredningen stäms ansökan av mot Länsstyrelsens policy och kriterier.
Hänsyn tas också gentemot om den sökande fått beviljade medel tidigare år
och vart geografiskt den sökande finns i förhållande till berört
vattenregleringsområde. Ansökningarna kan både beviljas, avslås eller
minskas. Vid minskning av summan förtydligas vad bidraget är avsett för
eller om hela projektet minskas.
Den totala summan för ansökta bidrag är 9 531 727 kronor (innan fördelning
mellan allmänna och näringsliv) och den totala potten i den allmänna fonden
att fördela är på 2 330 489 kronor.
Den slutliga prövningen av kommunstyrelsens föreslagna fördelning görs av
Länsstyrelsen
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2021
Bilaga 1. Översikt av inkomna ansökningar från Länsstyrelsen
Bilaga 2. Fondtilldelning totalt och per område
Bilaga 3. Bygdemedel förslag fördelning
Bilaga 4. Historik över bygdemedel fram till 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, föreslår i ändring att Aspås IF får 150 000 kronor och
att 247 000 kronor ges till Kaxås byalag för påbörjande av elljusspår.
Område 2.
Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg följande skrivelse till Länsstyrelsen:
Handläggningstiden på Länsstyrelsen är fortfarande otillfredsställande. Man
gjorde om ansökningstiden för några år sedan med motiveringen att de
sökande skulle få beviljade medel snabbare. Så är inte fallet.
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Dnr 2021-000050

Ansökningar om bygdeavgiftsmedel, allmänna delen,
bygdemedel
Handläggningstiderna är fortfarande alldeles får långa vilket innebär att
beviljade medel inte kan lösas ut förrän vid halvårsskiftet. Åtgärder som
föreslås och som beviljas bidrag, utförs i många fall under sommarhalvåret
och tidsplanerna förskjuts på grund av den långa handläggningstiden.
Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg att regler och policys för bygdemedel
ska tas upp till revidering senast maj månads utgång, så det kan tas på
kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni 2021.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Niclas Höglund, JVK och Jan Runsten, MP, yttrar sig.
Ajournering begärs, klockan 16.00-16.10.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att 2021 års allmänna bygdemedel föreslås fördelas och prioriteras enligt
bilaga 3 enligt kommunstyrelsens presidiums förslag.
Till det har kommit ett ändringsförslag och två tilläggsförslag.
Ordförande kommer först ställa ändringsförslaget mot grundförslaget och
sedan frågor hon på tilläggsförslagen, var för sig.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget mot grundförslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Efter fråga på tilläggsförslagen var för sig finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
_____
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Dnr 2021-000050

Ansökningar om bygdeavgiftsmedel, allmänna delen,
bygdemedel
Kopia till
Erika Andersson Jonsson, kultur- och föreningssamordnare
Andreas Eriksson, enhetschef fritid
Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Länsstyrelsen Jämtlands län
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Igångsättningstillstånd - Hållbart resande Nälden
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 17 februari 2021.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för projektering och
senare byggnation av hållplatsen med pendlarparkering, angöring, gångoch cykelvägar samt grönområden i Nälden.
Finansiering tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme. Projektet beräknas vara färdigställt senast under
första kvartalet 2023.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 17
februari framgår nedan.
Projektet är en samverkan mellan Trafikverket, Krokoms kommun och
Regionen och har delvis beviljats bidrag. Ansvarig för genomförande av
åtgärder är Trafikverket på uppdrag av Krokoms kommun. Ett
samverkansavtal har upprättats mellan Krokoms kommun och Trafikverket
som tar upp ansvarsfördelning inom projektet samt fördelning av
finansiering. Avtalet är underskrivet av båda parter.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 210310
Samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021, § 7
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget.
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Dnr 2021-000067

Igångsättningstillstånd - Hållbart resande Nälden
Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för projektering och senare byggnation av
hållplatsen med pendlarparkering, angöring, gång- och cykelvägar samt
grönområden i Nälden. Finansiering tas ur samhällsbyggnadsnämndens
beviljade investeringsutrymme. Projektet beräknas vara färdigställt senast
under första kvartalet 2023.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Avgift familjerådgivning
Kort sammanfattning
Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att taxan för
familjerådgivningen höjs från och med den 1 april 2021 till 200 kronor per
besök.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att taxan för
familjerådgivningen höjs till 200 kronor per besök föreslår
kommunstyrelsen kommunfullmäktige att höjningen av taxan ska gälla
från och med den 13 maj 2021.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning avseende socialnämndens
förslag om att höja taxan för familjerådgivningen till 200 kronor per
besök.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden behandlade ärendet den 25 januari 2021, § 9.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 210310
Socialnämnden 25 januari 2021, § 9
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att höjningen av taxan ska gälla från och med den
13 maj 2021.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Till det har kommit ett förslag om att höjningen av taxan ska gälla från och
med den 13 maj 2021.
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Avgift familjerådgivning
Ordförande kommer fråga på grundförslaget tillsammans med ändringen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med ändringen finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Revisionsrapport - Granskning av
kompetensförsörjning
Kort sammanfattning
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att översiktligt granska
kommunens arbete kring kompetensförsörjning med fokus på hur kommunen
arbetar för att utveckla och behålla medarbetare.
Den sammanfattande bedömningen är att det bedrivs ett arbete med behålla
och utveckla medarbetare, men att det saknas en tydlig styrning och
uppföljning för att säkerställa att arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av
kompetensförsörjning.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i
anslutning till respektive rekommendation.
1. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ser över och tydliggör ansvarsoch rollfördelningen i kompetensförsörjningsarbetet.
Detta görs i samband med pågående arbete att se över och omarbeta
reglementen och delegationsordningar för kommunstyrelsen och samtliga
nämnder. Det förtydligas även i den kommunövergripande
kompetensförsörjningsplanen.
2. Berörda nämnder att säkerställa att förvaltningsspecifika
kompetensförsörjningsplaner färdigställs och att dessa planer löpande
följs upp och uppdateras.
I den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen förtydligas
innehåll och omfattning av de förvaltningsspecifika planerna.
För kommunledningsförvaltningen finns i nuläget ingen fastställd plan.
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Revisionsrapport - Granskning av
kompetensförsörjning
Kommunstyrelsen får årligen redovisning av åtgärder i den
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen och eventuella
revideringar av planen. Detta görs i samband med årlig översyn av planen.
Det görs även för den förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanen för
kommunledningsförvaltningen, när den är fastställd.
3. Kommunstyrelsen och samtliga nämner säkerställer uppföljning av
vidtagna insatser och åtgärder kring kompetensförsörjningsarbetet.
Kommunstyrelsen får årligen uppföljning av åtgärder i den
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen samt effekter av
åtgärderna. Detta görs i samband med årlig översyn av planen och förslag på
revideringar.
Det görs även för den förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanen för
kommunledningsförvaltningen, när den är fastställd.
4. Samtliga nämnder säkerställer att insatser för att behålla och
kompetensutveckla medarbetare inarbetas i de förvaltningsspecifika
kompetensförsörjningsplanerna samt resurssätts.
Kommunstyrelsen får årligen redovisning av åtgärder i den
kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen och eventuella
revideringar av planen. Detta görs i samband med årlig översyn av planen.
Åtgärder i planen kompletteras med resursbehov och prioriteras och detta
underlag tas med som del av underlag till detaljbudget för respektive nämnd.
För åtgärder i den kommunövergripande planen ingår det i detaljbudget för
kommunledningsförvaltningen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 mars 2021
Rapport – Granskning av kompetensförsörjning
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Revisionsrapport - Granskning av
kompetensförsörjning
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår redaktionell ändring i svaret.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av kompetensförsörjning.
Till det har kommit förslag om redaktionell ändring i svaret.
Ordförande kommer fråga på grundförslaget med den redaktionella
ändringen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget med redaktionell ändring finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Hanna Vesterlund, HR-chef
Ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde
kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas
in i Stratsys
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Motion - Marina i Krokomsviken
Kort sammanfattning
Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom, har inkommit med en motion där
det föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen visar möjliga platser för en
marina i Krokomsviken för samhällsbyggnadsnämnden och att en plats för
en kommande marina i Krokomsviken planeras och anvisas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande:
I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt i
kommande planprogram för Krokoms centrum, ska en möjlig plats för en
marina utredas.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion där de
föreslås att;
1. förvaltningen visar möjliga platser för en Marina i Krokomsviken för
samhällsbyggnadsnämnden.
2. plats för en kommande Marina i Krokomsviken planeras och anvisas.
Motionen har skickats till samhällsbyggnadsnämnden och
Näringslivsavdelningen för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen besvaras enligt följande: I
det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt
kommande planprogram för Krokoms centrum, kommer möjlig plats för en
marina att utredas.
Näringsliv, kultur och fritid ser positivt på det och tror att en marina skulle
öka Krokoms attraktionskraft vilket i sin tur skulle gynna näringslivet då fler
männiksor skulle besöka Krokom. En marina skulle även bidra till att öka
livskvaliten för de boende i kommunen som vill nyttja vattnet med båt i
större utsträckning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 62 (forts)

Dnr 2019-000262

Motion - Marina i Krokomsviken
Kommunstyrelsens presidie föreslår att motionen besvaras enligt följande: I
det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt i
kommande planprogram för Krokoms centrum, ska en möjlig plats för en
marina utredas.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 210310
Motion – Marina i Krokomsviken
Samhällsbyggnadsnämnden 18 juni 2020, § 73
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen enligt följande: I det pågående
arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt i kommande
planprogram för Krokoms centrum, ska en möjlig plats för en marina
utredas.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Huvudmannaskap kalkningsverksamhet
Kort sammanfattning
Frågan gäller huruvida Krokoms kommun ska vara huvudman för
kalkningsinsatser inom sitt eget geografiska område och vilken
organisatorisk enhet som i så fall ska ansvara för genomförandet av
arbetsinsatserna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Krokoms kommun ska vara huvudman för
kalkningsverksamhet i kommunen.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att leda och fördela
ansvaret för huvudmannaskapet internt i organisationen.
3. Kommundirektören får i uppdrag att bemanna för uppdraget så att full
kostnadstäckning utgår.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kalkning är ett sätt att motverka försurning. Försurningsproblematiken blev
först känd i Sverige under 70- och 80-talet. Boven i dramat var då surt
nedfall från huvudsakligen andra delar av Europa. Mängden av surt nedfall
har minskat avsevärt sedan dess, men effekterna kvarstår. Den så kallade
buffringsförmågan, som är ett mått på förmågan att motstå förändring av pHvärde vid tillsats av syra, är kraftigt nedsatt i vissa områden. Som en följd av
detta pågår försurningen fortfarande och kommer sannolikt att göra det under
överskådlig framtid.
Länsstyrelsens miljöövervakning visar att försurningstillståndet i ett stort
antal jämtländska sjöar och vattendrag har försämrats märkbart på 15 år.
Offerdals- och Hotagsfjällen är särskilt utsatta. Flera arter, däribland öring,
flodpärlmussla och sötvattensmärla har redan försvunnit från vissa områden.
Varför ska Krokoms kommun gå in som huvudman?
Sammanfattningsvis finns det mycket som talar för ett övertagande av
huvudmannaskapet och lite som talar för att kommunen ska avstå.
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Dnr 2021-000070

Huvudmannaskap kalkningsverksamhet
Att vårda vattenförekomster och motverka försurning är ett av sju mål i
kommunens hållbarhetsstrategi.
Kalkning är viktig för att upprätthålla biologisk mångfald och
brukningsvärde i försurningspåverkade områden. Vissa fjällområden i
kommunen har som tidigare nämnts lidit särskilt stor skada av försurningen.
I många fall finns möjlighet att genom kalkning återställa de förlorade
naturvärdena i dessa områden. I några enstaka fall är läget dock kritiskt med
tynande öringbestånd som av Länsstyrelsen beskrivs som unika och som nu
riskerar att slås ut för all framtid om inget görs inom kort. Behovet av
insatser är i dessa fall väldigt stort och tiden är knapp.
Det finns tydliga belägg för att kalkningen gör nytta och att den bör ses som
vinstgivande, snarare än kostnadsdrivande. En studie som gjordes 1996
visade exempelvis att varje krona som investerades i kalkning gav två kronor
eller mer tillbaka till samhället. Det är framförallt turistnäringen och det
övriga lokala näringslivet som gynnas i första hand.
Utan huvudman går det inte längre att genomföra kalkningsinsatser i
Krokoms kommun.
Det är brukligt att kommuner agerar huvudmän inom sitt eget geografiska
område. Vissa kommuner har insett värdet av kalkningen och har satsat stort
på detta. Exempelvis har närliggande Berg-Härjedalens kommuner hela två
tjänster avsatta för arbete med kalkning. För Krokoms del är det rimligt att
anta att kalkningen kan finansiera upp till 50 % av en tjänst. Om lämplig
kompetens rekryteras för ändamålet så skulle samma arbetskraft kunna
användas som stödjande eller huvudansvarig för ett flertal andra ärendetyper
och ansvarsområden för vilka det i dagsläget saknas både resurs och
kompetens.
Som huvudman har kommunen möjlighet att påverka exempelvis var, när,
hur och av vem som insatser ska utföras. Här finns således chans till att
skapa lokala arbetstillfällen.
Det finns statsbidrag tillgängliga som till fullo syftar till att täcka
huvudmannens kostnader för planerade insatser.
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Huvudmannaskap kalkningsverksamhet
För 2021 finns exempelvis cirka 1,5 miljoner kronor att använda. Det är
HAV och Länsstyrelsen som är bidragsgivare. Statsbidraget förmedlas på
årsbasis, vilket gör att det inte går att uttala sig med säkerhet om nivån på
framtida tillgängliga medel. Behovet av insatser är dock stort, vilket talar för
att medel kommer att tillgängliggöras under överskådlig tid framöver.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 mars 2021
Utökat underlag avseende huvudmannaskap för kalkningsverksamhet
Åtgärdsplaner 2020-2024
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår:
1. att kommunstyrelsen beslutar att Krokoms kommun ska vara huvudman
för kalkningsverksamhet i kommunen.
2. att kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att leda och fördela
ansvaret för huvudmannaskapet internt i organisationen.
3. att kommundirektören får i uppdrag att bemanna för uppdraget så att full
kostnadstäckning utgår.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till Karin Jonssons, C, förslag.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till Karin Jonssons, C, förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Karin Jonssons, C, förslag.
Niclas Höglund, JVK och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag i tre punkter som föreslår att; kommunstyrelsen beslutar
att Krokoms kommun ska vara huvudman för kalkningsverksamhet i
kommunen, att kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att leda och
fördela ansvaret för huvudmannaskapet internt i organisationen, att
kommundirektören får i uppdrag att bemanna för uppdraget så att full
kostnadstäckning utgår.
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Huvudmannaskap kalkningsverksamhet
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Tom Larsson, enhetschef bygg- och miljöavdelningen
Jonas Törngren, kommundirektör
Länsstyrelsen Jämtlands län
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Remiss - Interreg Sverige Norge nytt program 2022 –
2027
Kort sammanfattning
Krokoms kommun har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar för
nytt EU-program Interreg Sverige-Norge 2021-2027. Krokoms kommun
väljer att svara på remissen utifrån de finansieringsbehov och behov av olika
samarbetsprojekt med aktörer i Norge som vi ser.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt bilaga 1 med följande tillägg:
- Samarbetet mellan länderna måste leda till att regelsystemen
förändras så att samarbete över gränserna verkligen går att genomföra
och att regelverken är så flexibla så att de kan anpassas lokalt efter
förutsättningarna som råder.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun har fått möjlighet att lämna svar på remiss Interreg
Sverige-Norge 2021-2027. Interreg är en finansieringsmöjlighet för
utvecklingsprojekt i samverkan mellan aktörer i Norge och Sverige.
Den gemensamma arbetsgruppen, som består av personer från åtta regioner,
har tagit fram ett första inriktningsförslag till ett nytt Interreg Sverige Norge program i nära samarbete med EU-kommissionen,
Näringsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
förvaltande myndighet fylken och regioner.
EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensknorska projekt som utvecklar samhälle och näringsliv inom olika
insatsområden.
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Remiss - Interreg Sverige Norge nytt program 2022 2027
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 mars 2021
Bilaga 1. Remissvar Interreg Sverige-Norge 2021-2027
Bilaga 2. Möjlighet att lämna synpunkter till EU-program
(remissutgåva/inriktningsförslag)
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Sture Hernerud, S, föreslår att ”Samarbetet mellan länderna måste leda till
att regelsystemen förändras så att samarbete över gränserna verkligen går att
genomföra och att regelverken är så flexibla så att de kan anpassas lokalt
efter förutsättningarna som råder” läggs till i remissvaret.
Jan Runsten, MP och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
besvarar remissen enligt bilaga 1.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Region Värmland
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Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats nedan.
_____________________________________________________________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 21/053
1 Uppräkning av ersättning till förtroendevalda, fr o m
2021-01-01
_____
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Meddelanden
1

2

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: yttrande 210222 till Finansdepartementet –
Slutredovisning En utvecklad organisation för lokal statlig service, Ds
2020:29
Dnr 22
Näringslivsutskottet: protokoll 210203

3

Socialnämnden: protokollsutdrag 210223, § 23 – Framtida uppsägning
av hyresavtal för fastigheten Orion

4

Socialnämnden: protokollsutdrag 210223, § 24 – Ombyggnation gamla
Blomstergården

5

Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 210223 § 14 Dataskyddsombud

6

Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: protokoll Primärkommunala
samverkansrådet 210208

7

Region Jämtland Härjedalen: protokoll Regionens samverkansråd
210208

8

Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag Gemensamma nämnden
för upphandling 210222, § 13 – Fel i bilaga till MTPöverenskommelsen, medicintekniska produkter

9

Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag Gemensamma nämnden
för upphandling 210222, § 15 – Ändrad hjälpmedelsgruppstillhörighet
för kompressionsstrumpor

Dnr 28
10 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: protokollsutdrag
210215 § 1 – Budget 2022
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Meddelanden
11 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: protokollsutdrag
210215 § 2 – Uppföljning av internkontrollplan 2020
12 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: protokollsutdrag
210215 § 3 – Årsredovisning 2020
Dnr 28
13 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: protokollsutdrag
210215 § - Medlemskap i Gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan Åre kommun
14 Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev nr 1, 2021
Dnr KS 20/276
15 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 210308 om bildande av
naturreservatet Rödde
Dnr KS 20/325
16 Världsnaturfonden WWF: nyhetsbrev 210303, Earth Hour 2021
Dnr KS 21/018
17 SmåKom: nyhetbrev mars 2021
_____
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.
Dnr KS 19/262
Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.

Dnr KS 2020/184
Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken.
Motionen remitteras till HR-avdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast april 2021.
Dnr KS 2020/221
4 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast april 2021.
3

5

6

Dnr KS 2020/273
Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast maj 2021.
Ärendet på kommunfullmäktige mars 2021.
Dnr KS 2019/288
Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.

Dnr KS 2019/296
7 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
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Dnr KS 2019/315
8 Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen
Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras
till bygg- och miljönämnden som själv svarar på förslaget senast i maj
2020.
Dnr KS 2020/062
9 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden (beslut
barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2020) och kommunstyrelsen
som själv svarar på förslaget senast i oktober 2020.
Dnr KS 2020/194
10 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för
mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås.
Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och
fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på
förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/232
11 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg
Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i april
2021.
Dnr KS 2020/233
12 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv
svarar på förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/234
13 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i april 2021.
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Dnr KS 2020/235
14 Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och
helger. Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv,
kultur och fritid. Kommunstyrelsen svarar själv på förslaget senast i april
2021.
Dnr KS 2020/240
15 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl behövs från Ösa till
Byskogen samt Ås samhälle. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/251
16 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/252
17 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan
järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på
förslaget senast i maj 2021.
Dnr KS 2020/270
18 Medborgarförslag - Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn
1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i maj 2021.
Dnr KS 2020/289
19 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2021.
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Dnr 2021/031
20 Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket som ni gör på
fotbollen i centralorten Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i september 2021.
Dnr KS 2021/043
21 Medborgarförslag - Förbättra säkerheten i trafiken runt Änge skola,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
som själv svarar på förslaget senast i september 2021.
Dnr KS 2021/058
22 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i september 2021.
_____
Revisionsrapporter
Dnr KS 19/358
1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden
_____
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Initiativärende - Genomlysning handläggning ärende
markarrende samt vindkraftsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den 21 april
2021.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Hammarberg, M, lämnar in följande initiativärende.
Kort sammanfattning
I tidningsartiklar, sociala medier och insändare cirkulerar rykten och
påståenden som hotar bilden av en kommunal verksamhet som agerar
opartiskt och sakligt i enlighet med de lagar som reglerar verksamheten.
Oavsett sanningshalten i dessa påståenden är det tillräckligt allvarligt att de
florerar och får stå oemotsagda.
En fungerande demokrati kan endast bevaras genom att nogsamt vårda
medborgarnas tillit varför de faktiska sakförhållandena behöver redovisas.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att tillse att
handläggningen av ärendet kring markarrendet SABY 2014-09-02 §75
och Dnr 2020-000151 blir genomlyst och nogsamt redovisat avseende
underlag, inblandade personer, gjorda utfästelser, åtgärder och beslut.
Finns ärendet, eller nära förknippade ärenden, registrerat under andra
diarienummer ska även dessa inkluderas.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att tillse att
handläggningen av ärendet kring vindkraftsplanen Dnr 2020-000332 blir
genomlyst och nogsamt redovisat avseende underlag, inblandade
personer, gjorda utfästelser, åtgärder och beslut. Finns ärendet, eller nära
förknippade ärenden, registrerat under andra diarienummer ska även
dessa inkluderas.
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Initiativärende - Genomlysning handläggning ärende
markarrende samt vindkraftsplan
3. I redovisningen av ovan ska det även framgå att tjänstemän agerar i
enlighet med fattade beslut samt att om agerandet ogillas är det de
politiskt fattade besluten som ska ändras, inte tjänstemannens agerande.
Det ska alltså framgå att det i kommunen råder nolltolerans mot
odemokratiska påverkansmetoder mot enskilda tjänstemän.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att tillse att en
utredning om eventuella jävsförhållanden i förhållande till revideringen
av vindkraftsplanen slutförs.
5. Samtliga uppdrag ska vara slutförda senast 16 april 2021.
Beskrivning av ärendet
I ärenden kopplat till utarrenderingen av kommunens mark Nordbyn 1:27 har
undertecknad fått klä skott från 2014 och än idag för missnöjdas kritik trots
angivande av jäv, icke-deltagande i beslut och att beslut fattats av andra. Det
är inte rimligt.
Jävssituationen gör det dessutom svårt att försvara sig då jäv förutsätter att
man inte deltar varken i beslutet eller i handläggningen. Det blir som att sitta
bakbunden i ett omklädningsrum medan övriga lagkamrater spelar matchen
och ändå få stå till svars för hur matchen gick. Varför ens ange jäv när det,
tycks det, inte har någon som helst betydelse?
Det har också visat sig att tjänstemän som följer fattade beslut löper risk för
att personligen få kritik för det. Det är inte heller rimligt. En kommun är
enligt lag organiserad så att tjänstemän förväntas följa de beslut som
politiken fattar oavsett vilka värderingar som kan finnas kopplat till beslutet.
Fattas beslut på delegation är det fortfarande politiken som bär ansvaret. Det
är ju politiken som delegerat och ogillar politiken utfallet är det politikens
ansvar att återkalla delegationen.
Tjänstemän som följer fattade beslut ska alltså kunna känna sig trygga i att
det är politiken som både bär och tar ansvaret.
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I tidningsartiklar, sociala medier och insändare cirkulerar diverse rykten och
påståenden om olika nivåer av bristande handläggning och påverkan från
jäviga politiker. Oavsett sanningshalten i dessa påståenden är det tillräckligt
allvarligt att de florerar. Likaså är det allvarligt om osanningar får stå
oemotsagda och/eller brister kvarstår.
Grunden för all offentlig verksamhet är att beakta allas likhet inför lagen
samt iaktta saklighet och opartiskhet. Hanteringen av handlingar ska vara
organiserade så att enskilda ges goda möjligheter att söka allmänna
handlingar samt att få dem skyndsamt utlämnade.
Vidare ska den enskilde få den hjälp om behövs för att kunna tillvarata sina
intressen. Kontakterna ska vara smidiga och enkla.
En fungerande demokrati kan endast bevaras genom att ansvarsfullt vårda
tilliten mellan folket och dess företrädare samt mellan folket och landets
myndigheter. Därför är det av största vikt att sakförhållanden undersöks och
redovisas noggrant och utförligt.
De föreslagna uppdragen kan i förstone tyckas vara omfattande, men de är i
sin natur helt i linje med vad lagen föreskriver att en kommun ska vara
organiserad till att rutinmässigt, enkelt och skyndsamt klara av. Uppdragen
kan alltså omöjligtvis ses som en extra pålaga utan är en självklar del av
ordinarie verksamhet.
Underlag för beslut
Initiativärende 22 mars 2021
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samtliga punkter i initiativärendet.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens
sammanträde den 21 april 2021.
Ajournering begärs, klockan 16.49-17.00.
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Beslutsgång
Det finns ett förslag från Björn Hammarberg, M.
Till det har kommit förslag om att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens
sammanträde den 21 april 2021.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
bordläggas.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller bordläggas finner
ordförande att ärendet ska bordläggas.
Omröstning begärs.
De som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar Ja och de som vill att ärendet
bordläggs röstar Nej.
Omröstningsresultat

Ja

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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 7 Nej och 6 Ja finner ordförande att kommunstyrelsen bordlägger
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2021.
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_____
Kopia till
Kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2021
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Övriga frågor
Marie Svensson, V, ställer en fråga om återremissen av ärendet ”Revidering
av det tematiska tillägget för vindkraft i översiktsplanen” samt en fråga om
Valsjöbyns skola.
_____
Björn Hammarberg, M, ställer en fråga om arbetsklimatet i styrelsen.
_____
Karin Jonsson, C, ställer en fråga om taxiupphandlingen.
_____
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