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Dnr 2020-000002

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande
ändringar:
Utgår:
- Revisionsrapport - Granskning av kommunens IT-säkerhet
Tillägg:
- Länstransportplan 2022-2033/37
- Föreningsstöd - covid-19
- Övriga frågor
_____________________________________________________________
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Dnr 2020-000003

Informationer
Hanna Vesterlund, HR-chef
 Medarbetarenkät 2020 - Resultat på kommunnivå
_____
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Skrivelse angående statsbidrag till äldres hälsa samt för att minska
isolering
 Ärenden i primärkommunala samverkansrådet samt Regionens
samverkansråd
_____
Jonas Törngren, kommundirektör
 Coronaläget
 Läget i förvaltningarna
_____
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Dnr 2020-000094

Näringslivsfrågor
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från
näringslivsutskottet.
Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om
pågående och planerat arbete.
_____
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Dnr 2020-000083

Ekonomisk uppföljning 2020
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter elva månader 2020.
Underlag
Ekonomisk uppföljning efter elva månader 2020
_____
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Dnr 2020-000303

Revisorerna besöker kommunstyrelsen
Kommunrevisionen samt sakkunnigt biträde träffar kommunstyrelsen för att
diskutera frågor inom bland annat områdena ekonomi, verksamhetsmål och
internkontroll.
_____
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Ks § 239

Dnr 2020-000301

Marknadsföring av platser i Krokoms kommun,
platsvarumärke
Kort sammanfattning
För att nå målet att bli 1000 fler invånare i Krokoms kommun behöver
marknadsföringen av de olika platserna i kommunen bli bättre. Ett
platsvarumärke behöver vara väl förankrat och bygga på vad människor i vår
kommun tycker är unikt och som gör dem stolta. Bilden som framkommit
genom en omfattande dialog är att det som är speciellt för platsen Krokoms
kommun är växtkraften och de många levande, stolta och drivna byarna i
hela kommunen. För Krokoms kommun innebär det att växtkraften och
byarna föreslås bli grunden för platsvarumärket. I Krokoms kommun och i
byarna finns också intressanta kontraster mellan det traditionella och det
moderna samt mellan landsbygd och det stadsnära, något som är värt att lyfta
fram i marknadsföring. För att platsvarumärket ska får stor spridning föreslås
alla få tillgång att använda bilder och texter kopplat till platsvarumärket på
ett enkelt sätt.
Kommunstyrelsens beslut
1. De strategier vi använder oss av vid marknadsföringen av platserna i
Krokoms kommun är;
a) att arbeta vidare med växtkraft som grunden i platsvarumärket
b) att låta byarna ta plats och vara avsändare
c) att lyfta fram kontrasterna i vår kommun exempelvis landsbygd och
det stadsnära, tradition och det moderna
d) att visa på att landsbygden och byn är en viktig del av framtiden
2. De strategier vi använder oss av för att platsvarumärket ska få stor
spridning är;
a) att ge alla fri tillgång till fotobank, textbank och filmbank runt
platsvarumärket
b) att skapa ett material med valmöjligheter som är attraktivt för fler än
kommunen att använda
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c) att medborgarna får makten över hur materialet används. Till
exempel får de använda delar av materialet och de får använda
materialet hur de vill
d) att möjliggöra för många att bidra med marknadsföringsmaterial mot
betalning till våra bildbanker, exempelvis genom att vi arrangerar
fototävlingar
3. Kommunstyrelsens presidium får mandat att besluta om grafisk design
och huvudbudskap i text och bild.
4. Kostnaden för text, bild och filmbank tas från ordinarie
kommunikationsbudget och projektmedel i befintliga projekt kopplat till
Näringslivsavdelningen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Under 2019 genomförde Krokoms kommun en större medborgardialog på en
rad orter. Ett vanligt återkommande önskemål var att Krokoms kommun
behöver bli betydligt bättre på att marknadsföra de olika byarna i
kommunen. Önskemålen handlade också om att lyfta fram olikheterna
mellan de olika platserna i kommunen och att se möjligheterna som detta
innebär när det gäller att attrahera olika typer av inflyttare.
Under andra halvåret 2020 har ett omfattande arbete gjorts för att kartlägga
det som många tycker är unikt och som gör dem stolta. I annonser och
artiklar under sommaren 2020 marknadsfördes möjligheterna för
allmänheten att ta plats i någon av de olika referensgrupperna som knöts till
arbetet med platsvarumärket. I juli och början av augusti gjordes intervjuer
med ett 30-tal besökare på en rad olika besöksmål i kommunen.
För att få in olika människors åsikter i arbetet har referensgrupper med
inflyttare, ungdomar, utlandsfödda och företagare använts. För att få in
åsikter från olika kommundelar har fem olika bygdegrupper träffats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(55)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 december 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 239 (forts)

Dnr 2020-000301

Marknadsföring av platser i Krokoms kommun,
platsvarumärke
De flesta referensgrupperna har haft runt åtta deltagare och deltagarna har
fått samtala runt frågor som vad de tycker är bäst med den bygd där de bor,
vilket som är deras bästa argument för att få människor att flytta till den egna
bygden och vad som är styrkorna med de olika kommundelarna i Krokoms
kommun.
För att göra det möjligt att ta del av vad många personer sagt i de olika
dialogmötena har så kallade ordmoln använts. Ju fler gånger ett ord nämnts
om en kommundel desto större har ett ord blivit. Eftersom ingen etablerad
indelning i olika kommundelar finns har dialogindelningen baserats tidigare
sockenindelning;
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Ord om Offerdal:

Ord om Hotagen, Föllinge, Laxsjö
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Ord om Alsen, Näskott:

Ord om Aspås, Rödön, Ås;

Arbetet har gått att följa via kontinuerliga presentationer i kommunstyrelsen
samt på fyra öppna digitala möten. Processen vid de externa mötena har letts
av Trampolin PR som är den aktör som är upphandlad av Krokoms kommun
för strategiskt kommunikationsarbete.
Slutsatsen från dialogerna är att det som är speciellt för platsen Krokoms
kommun är dels växtkraften, att det till exempel är en inlandskommun i
norra Sverige med positiva inflyttningstal, dels att det finns så många
levande, stolta och drivna byar runt om i hela kommunen. I arbetet med ett
platsvarumärke behöver vi utgå ifrån och kommunicera de särpräglande
egenskaper vi faktiskt har.
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För Krokoms kommun innebär det att växtkraften och byarna föreslås bli
grunden för platsvarumärket. I Krokoms kommun och i byarna finns också
intressanta kontraster mellan det traditionella och det moderna samt mellan
landsbygd och det stadsnära. Under fokusgrupperna har flera kommenterat
att det är livet på landsbygden och i byn som är framtiden. Detta föreslås att
vi tillvara på i kommunikationen av platsvarumärket.
Vid en workshop den 12 november fick ledande politiker och tjänstemän
möjlighet att ta del av materialet och förädla det. Vid mötet presenterades
förslag till strategier kopplat till platsvarumärket som kommunstyrelsen nu
föreslås fatta beslut om;


att låta byarna ta plats och vara avsändare. Det har varit samstämmighet i
alla referensgrupper om att det finns en stor stolthet kring den egna byn.



att lyfta fram kontrasterna i vår kommun och att använda motsatser som
tydliggör platsens värde. Detta för att många lyft värdet av den egna
platsen just utifrån motsatser och kontraster. Ett exempel är att många
fått höra att de bor i periferin men att de själv tycker att de bor centralt
och till exempel enkelt kan ta sig till kundmöten i andra europeiska
länder eller att många får höra att det måste vara så mörkt att bo i
Norrlands inland medan deras besökare fascineras av att det är så ljust
under stjärnhimlen en midvinternatt.



att spela på att landsbygden och byn är framtiden. Inte minst
coronapandemin har visat hur enkelt det är att arbeta på distans och att
det finns stora möjligheter att kunna kombinera ett arbetsliv på distans
med närheten till natur och en omgivning man mår bra av att leva i.

För att platsvarumärket ska bli välanvänt och få stor spridning föreslås;


Justerandes sign

att ge alla fri tillgång till fotobank, textbank och filmbank runt
platsvarumärket och att medborgarna får makten över hur materialet
används. Detta blir extra viktigt i en kommun med så många små företag
utan marknadsavdelningar.
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att möjliggöra för många att bidra med marknadsföringsmaterial mot
betalning till våra bildbanker, exempelvis genom att vi arrangerar
fototävlingar. Grundtanken här är fotointresserade människor med stor
lokalkännedom har lättare att identifiera vilken typ av bilder som väcker
stolthet i respektive by och som därmed många företag, föreningar och
eldsjälar är intresserade av att använda i sin marknadsföring.
Grafisk design och ordval i texter innehåller många detaljer och kan vara
svårt att enas kring i en större församling. De kan också behöva justeras
ett antal gånger i takt med att allt fler medborgare börjar använda dem
och kommer med synpunkter. Därför föreslås kommunstyrelsens
presidium få mandat att besluta om grafisk design och huvudbudskap i
text och bild.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 november 2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag i fyra punkter, grundförslaget, som föreslår
kommunstyrelsen besluta att
1. De strategier vi använder oss av vid marknadsföringen av platserna i
Krokoms kommun är; a) att arbeta vidare med växtkraft som grunden i
platsvarumärket b) att låta byarna ta plats och vara avsändare
c) att lyfta fram kontrasterna i vår kommun exempelvis landsbygd och det
stadsnära, tradition och det moderna d) att visa på att landsbygden och byn är
en viktig del av framtiden
2. De strategier vi använder oss av för att platsvarumärket ska få stor
spridning är; a) att ge alla fri tillgång till fotobank, textbank och filmbank
runt platsvarumärket b) att skapa ett material med valmöjligheter som är
attraktivt för fler än kommunen att använda c) att medborgarna får makten
över hur materialet används. Till exempel får de använda delar av materialet
och de får använda materialet hur de vill d) att möjliggöra för många att
bidra med marknadsföringsmaterial mot betalning till våra bildbanker,
exempelvis genom att vi arrangerar fototävlingar
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3. Kommunstyrelsens presidium får mandat att besluta om grafisk design
och huvudbudskap i text och bild.
4. Kostnaden för text, bild och filmbank tas från ordinarie
kommunikationsbudget och projektmedel i befintliga projekt kopplat till
Näringslivsavdelningen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Elisabeth Wickzell, projektledare
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Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
Kort sammanfattning
Förslag att kommunstyrelsen skjuter fram redovisningen av kartläggningen
hur stöd till föreningar och organisationer i Krokoms kommun fördelas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen skjuter fram redovisningen av kartläggningen hur stöd
till föreningar och organisationer i Krokoms kommun fördelas till
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2021.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att göra en kartläggning och översyn
över hur Krokoms kommun fördelar stöd till föreningar och organisationer
inom kommunen.
Avdelningen näringsliv, kultur och fritid har inte hunnit med den uppgiften
till föreslaget datum utan behöver mer tid på sig. Enligt avdelningens
uppskattning och tidsplan bör avdelningen vara klar för en presentation i
mars 2021.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 november 2020
Kommunstyrelsen 25 juni 2020, § 137
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
skjuter fram redovisningen av kartläggningen hur stöd till föreningar och
organisationer i Krokoms kommun fördelas till kommunstyrelsens
sammanträde i mars 2021.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(55)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 december 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 240 (forts)

Dnr 2020-000153

Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Andreas Eriksson, enhetschef Fritid
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
Erika Andersson Jonsson, kultur- och föreningssamordnare
Kommunstyrelsens mars 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(55)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 december 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 241

Dnr 2020-000281

Igångsättningstillstånd - Nytt avloppsreningsverk i
Bakvattnet
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2020.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för att anlägga ett nytt
avloppsreningsverk i Bakvattnet enligt beslutad investeringsbudget.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 28
oktober framgår nedan.
Bakvattnets avloppsreningsverk är driftsatt 1973 och tillhör de äldre
anläggningarna i Krokoms kommun och är i mycket dåligt skick. För att
säkerställa drift måste nuvarande avloppsreningsverk ersättas med ett nytt
avloppsreningsverk innehållande modern och mer lättarbetad teknik.
Till avloppsreningsverket är cirka 35 personer anslutna och cirka 10 000 m3
avloppsvatten renas årligen. Både byggnad och reningsteknik är föråldrad
vilket leder till höga elkostnader, brist på reservdelar och en dålig
arbetsmiljö. Tack vare skicklig driftpersonal på VA-avdelningen fungerar
anläggningen och satta villkor för utsläpp av renat avloppsvatten överskrids
inte. Då avloppsreningsverket ligger inom föreslaget vattenskyddsområde
kommer det nya avloppsreningsverket anläggas cirka 400 m norrut.
En förstudie kommer att göras med bland annat en undersökning av sjön
Stor-Bakvattnet som utgör recipient för att en minimal påverkan på
vattenmiljön, den lokala badplatsen samt fiskemöjligheterna i sjön kunna
anlägga en utloppsledning från avloppsreningsverket. I förstudien kommer
också markförhållanden undersökas för att kunna avgöra lämplig
reningsteknik. Avloppsvattnets beskaffenhet och eventuell framtida
befolkningsökning i Bakvattnet kommer att analyseras för att kunna avgöra
en lämplig reningsteknik och dimensionering.
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Bakvattnet
Underlag för beslut
Presidiets förslag 201123
Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 109
Presentation - Igångsättningstillstånd Kluk, Bakvattnet, Laxsjö
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för att anlägga ett nytt avloppsreningsverk i
Bakvattnet enligt beslutad investeringsbudget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 242

Dnr 2020-000280

Igångsättningstillstånd - Nytt avloppsreningsverk i Kluk
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2020.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd av ett nytt
avloppsreningsverk i Kluk enligt beslutad investeringsbudget.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 28
oktober framgår nedan.
Kluks avloppsreningsverk är driftsatt 1974 och tillhör de äldre
anläggningarna i Krokoms kommun och är i mycket dåligt skick. För att
säkerställa drift och måste nuvarande avloppsreningsverk ersättas med ett
nytt avloppsreningsverk innehållande modern och mer lättarbetad teknik.
Till avloppsreningsverket är cirka 50 personer anslutna och cirka 10 000 m3
avloppsvatten renas årligen. Både byggnad och reningsteknik är föråldrad
och leder till höga elkostnader, brist på reservdelar och en dålig arbetsmiljö.
Tack vare skicklig driftpersonal på VA-avdelningen fungerar anläggningen
och satta villkor för utsläpp av renat avloppsvatten överskrids inte. En
förstudie kommer att genomföras med att analysera avloppsvattnets
beskaffenhet och eventuell framtida befolkningsökning i Kluk för att kunna
avgöra en lämplig reningsteknik och dimensionering.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 201123
Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 108
Presentation - Igångsättningstillstånd Kluk, Bakvattnet, Laxsjö
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd av ett nytt avloppsreningsverk i Kluk enligt
beslutad investeringsbudget.
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Dnr 2020-000280

Igångsättningstillstånd - Nytt avloppsreningsverk i Kluk
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000282

Igångsättningstillstånd - Utbyggnad reningsverk och
tömning slamdammar i Laxsjö
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2020.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av
avloppsreningsverket samt tömning av dammar i Laxsjö enligt beslutad
investeringsbudget.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 28
oktober framgår nedan.
Laxsjö avloppsreningsverk är driftsatt 1962 och består av tre stycken
biologiska dammar och det finns ett behov för en utbyggnad av
avloppsreningsverket med ytterligare reningssteg för att säkra
reningsprocessen och följa beslutat egenkontrollprogram. För att uppnå bästa
möjliga reningsresultat vid en utbyggnad måste de biologiska dammarna
först tömmas på sedimenterat avloppsslam.
Till avloppsreningsverket är cirka 150 personer anslutna och cirka 25 000
m3 avloppsvatten renas årligen.
För att säkra reningsprocessen vid avloppsreningsverket och följa beslutat
egenkontrollprogram behövs en utbyggnad av avloppsreningsverket med
ytterligare reningssteg. För att uppnå bästa möjliga reningsresultat vid en
utbyggnad måste de biologiska dammarna först tömmas på sedimenterat
avloppsslam. Vid en utbyggnad planeras också att inrätta ett mindre
personalutrymme för VA-personalen vilket i dag saknas i Laxsjö.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 201123
Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 110
Presentation - Igångsättningstillstånd Kluk, Bakvattnet, Laxsjö
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Igångsättningstillstånd - Utbyggnad reningsverk och
tömning slamdammar i Laxsjö
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av avloppsreningsverket samt
tömning av dammar i Laxsjö enligt beslutad investeringsbudget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Utdragsbestyrkande
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Igångsättningstillstånd - Taklyftar till särskilda boenden
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2020.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för installation av
taklyftar på äldreboendena Häl1ebo och Solbacka. Finansiering sker
inom samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsram.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 28
oktober framgår nedan.
Socialförvaltningen har av arbetsmiljöskäl påkallat behov av taklyftar på
äldreboende Hällebo och Solbacka. På Blomstergården är behovet sedan
tidigare tillgodosett. Plan- och fastighetsavdelningen har tillsammans med
verksamhetsansvarig kartlagt behovet av taklyftar på Häl1ebo och Solbacka.
Det totala behovet är 61 stycken takskenor, 20 stycken flyttbara motorer
samt 2 stycken vågar.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 201123
Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 114
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för installation av taklyftar på äldreboendena
Häl1ebo och Solbacka. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens
beviljade investeringsram.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Igångsättningstillstånd - Taklyftar till särskilda boenden
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden, för kännedom
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Igångsättningstillstånd - Rödöns skola
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2020.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för uppförande av 4
stycken basenheter 8 arbetsplatser med tillhörande litet
pentry/personalrum för personalen på Rödöns skolområde. Finansiering
sker inom samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsram.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 28
oktober framgår nedan.
I december 2019 tog barn och utbildningsnämnden beslutet att inför läsåret
19/20 kortsiktigt avlasta trångboddheten på Rödöns skola genom att flytta
elever i åk 6 till Nyhedens skola. Beslut togs även att det under våren 2020
skulle arbetas fram en långsiktig plan för hur skolorna skulle korrigeras för
att långsiktigt lösa trångboddheten, senast till läsåret 21/22.
För att bereda plats för årskurs 6 på Rödöns skola har barn- och
utbildningsnämnden beslutat att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta
medel för uppförande aven skolbyggnad omfattande 4 basenheter och 8
arbetsplatser med tillhörande litet pentry/personalrum för personalen. Medel
för utbyggnadsbehovet inryms i den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsramen.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 201123
Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 117
Barn- och utbildningsnämnden 1 september 2020, § 70
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Dnr 2020-000285

Igångsättningstillstånd - Rödöns skola
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för uppförande av 4 stycken basenheter 8
arbetsplatser med tillhörande litet pentry/personalrum för personalen på
Rödöns skolområde. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens
beviljade investeringsram.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom
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Dnr 2020-000284

Igångsättningstillstånd - Nybyggnad Ås skola
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2020.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för kostnaden av en
förflyttning av fjärrvärme och el.
2. Ärendet i övrigt återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för analys
av lokalbehov för skolan där Gärdebacken inkluderas.
3. Kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att utreda långsiktig
finansiering.
4. Ärendet lyfts igen i kommunstyrelsen i mars 2021.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om
igångsättningstillstånd för uppförande av en ny skolbyggnad inom Ås
skolområde.
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 28
oktober framgår nedan.
Åa skola bedriver i dag del av sin verksamhet i tillfälliga moduler som ligger
spridda på skolområdet. Vidare så saknas bland annat specialsalar i
tillräcklig omfattning vilket gör att man tvingas bussa elever till andra
skolor.
Ås skola behöver plats för totalt 23 klasser från förskoleklass till åk 9. Om
varje klass ska ha ett hemklassrum med tillhörande grupprum, så kallade
basenheter, ha plats för klädförvaring samt närhet till toaletter, behövs det 23
basenheter på skolan. Detta löser man i nuläget genom ett flertal provisoriska
lösningar som att utlokalisera klasser och ämnen utanför de egentliga
skolbyggnaderna och i ett fall, utanför skolans område samt att ta lokaler i
anspråk som inte är så väl anpassade för ändamålet. Även skolsköterskan
sitter utanför skolans område, om än i skolans närhet.
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Igångsättningstillstånd - Nybyggnad Ås skola
Från förvaltningschefen Barn- och utbildning sida, finns ett önskemål om 13
nya basenheter till ÅS skola.
Eleverna i förskoleklass till åk 3 saknar ett rörelserum och en samlingssal.
Det kan vara samma lokal som används för båda funktionerna, men denna
finns inte i dag.
Underlag för beslut
Presentation – Igångsättningstillstånd Ås skola
Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 115
Förstudie Ås skola daterad 11 oktober 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår:
- att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för kostnaden av en
förflyttning av fjärrvärme och el.
- att ärendet i övrigt återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
analys av lokalbehov för skolan där Gärdebacken inkluderas.
- att kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att utreda långsiktig
finansiering.
- att ärendet lyfts igen i kommunstyrelsen i mars 2021.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Karins Jonssons, C, förslag.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Karins Jonssons, C, förslag.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Karins Jonssons, C, förslag.
Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag i fyra punkter som föreslår; att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för kostnaden av en förflyttning av fjärrvärme
och el, att ärendet i övrigt återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
analys av lokalbehov för skolan där Gärdebacken inkluderas, att
kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att utreda långsiktig finansiering,
att ärendet lyfts igen i kommunstyrelsen i mars 2021.
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Igångsättningstillstånd - Nybyggnad Ås skola
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens presidie
Kommunstyrelsen mars 2021
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Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30
juni 2020
Kort sammanfattning
Kommunens revisorer har granskat kommunens delårsrapport för 2020.
Revisorerna vill ha kommunstyrelsens svar på de väsentligaste slutsatserna
från granskningen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport - Granskning av
delårsrapport per 30 juni 2020.
2. Revisorernas synpunkter ska beaktas i årsbokslutet.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat kommunens delårsrapport för 2020.
Revisorerna vill ha kommunstyrelsens svar på de väsentligaste slutsatserna
från granskningen.


”I balansräkningen finns, likt tidigare år, ej periodiserade poster. Vår
bedömning är att balansräkningen innehåller felaktigheter men vi kan
inte uttala oss om felaktigheterna är väsentliga.”

Den enskilt största avvikelsen är, likt tidigare år, att vi inte periodiserat
semesterlöneskulden till kommunens anställda. Då vår rapporttidpunkt
infaller före den period då våra anställda normalt tar ut sin sommarsemester,
så skulle en sådan periodisering innebära att det formella resultatet efter 6
månader skulle vara avsevärt lägre och inte återspegla det faktiska resultatet
i verksamheten. Allt eftersom att personalen tar ut sin semester, minskar
sedan semesterlöneskulden varje år, för att vid årsskiftet vara konstant låg.
För periodiseringar i övrigt, så sker sådana vid delårsbokslutet men inte med
samma detaljnoggrannhet som vid årsbokslut.
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Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30
juni 2020


”Delårsrapporten har inte avlämnats i tid till fullmäktige och revisorerna
i enlighet med 11 kap. 16 §, kommunallagen.”

Vi följer i stort samma agenda för delårsrapporteringen som vi har gjort i ett
stort antal år bakåt i tiden. Eftersom vi har rapporttidpunkt per den 30/6 och
att det därefter kommer en sommar med semesterperiod och att vi även helst
vill att respektive nämnd ska kunna värdera prognos för måluppfyllnad av
nämndens mål, inför att kommunstyrelsen behandlar rapporten, så finns
svårigheter med att klara att delårsrapporten i färdigt skick presenteras för
och beslutas av kommunstyrelsen senast den 31 augusti.
Om kvaliteten i delårsrapporten ska behållas, bör i så fall kommunen
överväga att byta period för vilken delårsrapporten ska gälla, till att istället
för att omfatta 6 månader, istället omfatta 7 eller 8 månader. Många
kommuner har rapporttidpunkt efter 8 månader. En nackdel med senare
rapporttidpunkt är att kommunfullmäktige får rapporten senare och därmed
krymper fullmäktiges rådrum för att styra och korrigera verksamheterna
resterande del av året.


”Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR (Rådet för
kommunal redovisning) till förarbetet till kommunallagen där det betonas
vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas
för hela kommunala koncernen, dvs kommunen och dess kommunala
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk
hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen
som helhet.”

För att klara en utvärdering av mål för hela koncernen, inklusive i första
hand Krokomsbostäder AB, så behöver både styrmodell och uppföljning
utvecklas.
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Dnr 2020-000236

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30
juni 2020


Angående verksamhetsmål: ”Vår sammanfattande bedömning är att vi
inte kan bedöma om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de
av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen kan vi
inte bedöma i vilken utsträckning de av fullmäktige beslutade målen
kommer att uppnås för helåret 2020….Vidare anser vi att
kommunstyrelsen bör göra en sammanfattande bedömning av om
kommunen kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning eller ej.
Likt föregående år kan vi inte bedöma resultatet i delårsrapporten med
avseende på verksamhetsmålen. Det är inte möjligt att objektivt verifiera
utfallet av målen då flertalet mål saknar mätbara indikationer.”

Vi arbetar med att ytterligare utveckla vår styrmodell och vilka mål som är
relevanta för styrningen av hela kommunen och om och i så fall hur dessa
ska kunna följas upp kvantitativt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 november 2020
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30 juni 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår i tillägg att revisorernas synpunkter ska beaktas i
årsbokslutet.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30 juni
2020.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
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Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 30
juni 2020
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde
kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas
in i Stratsys
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Kommunstyrelsens detaljbudget 2021
Kort sammanfattning
Detaljbudget 2021 ska godkännas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget för
kommunledningsförvaltningen 2021.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet.
Ronny Karlsson, SD, deltar inte i beslutet.
Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S och Annika Hansson, S, deltar inte i
beslutet.
Niclas Höglund, JVK, deltar inte i beslutet.
_____
Protokollsanteckning
Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:
Med anledning av att Vänsterpartiets rambudgetförslag i fullmäktige föll så
deltar inte Vänsterpartiet i beslutet om detaljbudget.
Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S och Annika Hansson, S, lämnar
följande protokollsanteckning:
Vi avstår att delta i beslut om detaljbudget med hänvisning att vi har en egen
rambudget och om den antagits av fullmäktige hade vi haft en detaljbudget
utifrån den.
_____
Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick ett sparbeting i rambudgetbeslutet 2021
motsvarande knappa 2 mnkr.
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Kommunstyrelsens detaljbudget 2021
För att hantera det föreslås att budget för färdtjänst minskas med 900 tkr.
Detta beroende på kraftigt minskat resande på grund av den pågående
pandemin. Bedömningen är att resandet inte kommer att öka i någon större
omfattning förrän möjligen i slutet av 2021.
Minskning av budget för vuxenutbildningen med 400 tkr. Eftersom
vuxenutbildningen kan växla upp budgeten mot statliga medel och den har
gått med plus de senaste åren kommer inte konsekvenserna av
neddragningen bli särskilt stora. Några utbildningar kan få skjutas på i tiden
men generellt är bedömningen av rektor att verksamheten kan hållas relativt
oförändrad.
Minskning med 100 tkr för konsumentrådgivning som togs bort under 2020
men låg kvar i budget.
En del tjänstledigheter inom HR samt minskade medel för
personalförsörjning ger cirka 200 tkr i besparing.
Tillskott via företagsklimatpengar på 500 tkr finansierar bland annat arbetet
med platsvarumärke och andra företagsinriktade aktiviteter.
Inköpsfunktionen förstärks med cirka 350 tkr för att arbeta med en förbättrad
upphandlings- och inköpsprocess. Sannolikt ger det ett stort plus för
kommunen som helhet men de stora förtjänsterna ses i övriga förvaltningar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 november 2020
Kommunstyrelsens detaljbudget med förklarande text 201125
Besparing med konsekvens, kommunstyrelsen 2020
Detaljbudget 2021 för KF, Valnämnden, revisionen och Överförmyndaren
201209
Information från förhandling (protokollet ej klart)
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner detaljbudget för kommunledningsförvaltningen 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000218

Kommunstyrelsens detaljbudget 2021
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp
Gertrud Engelin, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Internkontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen
Kort sammanfattning
Workshop för framtagande av internkontrollplan 2021.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram förslag till
internkontrollplan 2021 på sammanträdet den 26 januari 2021.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens rutin för internkontroll har
kommunledningsförvaltningens Stab sammanställt risker inom respektive
verksamhetsområde. Utifrån riskerna i riksinventeringen ska
kommunstyrelsen utarbeta internkontrollplanen för 2021.
Vid dagens sammanträde går kommunstyrelsen igenom riskerna och arbetet
fortsätter på kommunstyrelsens första sammanträde efter årsskiftet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 november 2021
Underlag workshop 9 december 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att ta
fram förslag till internkontrollplan 2021 på sammanträdet den 26 januari
2021.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner internkontrollplanen för 2021.
Till det har kommit ett förslag om att kommunstyrelsen fortsätter arbetet
med att ta fram förslag till internkontrollplan 2021 på sammanträdet den 26
januari 2021.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000302

Internkontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller förslaget om att kommunstyrelsen fortsätter
arbetet med att ta fram förslag till internkontrollplan 2021 på sammanträdet
den 26 januari 2021.
_____
Kopia till
Sofie Eén, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000278

Åkersjön 1:370 - Nytt verksamhetsområde för vatten
och avlopp
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår nytt
verksamhetsområde för Åkersjön 1:370 enligt områdesbeskrivning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden den 28 oktober 2020, § 106.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 201123
Samhällsbyggnasanämnden 28 oktober 2020, § 106
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000277

Sandnäset - Nytt verksamhetsområde för vatten, avlopp
och dagvatten
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår nytt
verksamhetsområde i Sandnäset, Dvärsätt enligt områdesbeskrivning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden den 28 oktober 2020, 105.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 201123
Samhällsbyggnasanämnden 28 oktober 2020, § 105
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000347

Motion - Rent vatten en ändlig resurs
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen ”Rent vatten en ändlig
resurs” och föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet.
_____
Reservation
Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S och Annika Hansson, S, reserverar
sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2020, § 121.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 201123
Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 121
Motion - Rent vatten en ändlig resurs
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionen.
Niclas Höglund, JVK och Björn Hammarberg, M yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000347

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000323

Länstransportplan 2022-2033/37
Det finns en gällande Länstransportplan för planperioden 2018-2029. Region
Jämtland Härjedalen har fått i uppdrag att ta fram en ny Länstransportplan
för 2022-2033/37.
Regionen vill att länets kommuner kommer med inspel kring vilka objekt
som respektive kommun vill få prioriterade.
Karin Jonsson, C, informerar om ärendet och att Krokoms kommun fått
förlängd svarstid.
Ärendet lyfts på kommunstyrelsen i januari för beslut.
Underlag
Samhällsbyggnadsnämnden 3 december 2020, § 129
Underlag Länstransportplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000241

Föreningsstöd - covid-19
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås avsätta 1 500 000 kronor till föreningsstöd och
fördela stödet enligt en fördelningsnyckel.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 500 000 kronor i föreningsstöd.
2. Kommunstyrelsen beslutar att summan fördelas enligt den
fördelningsnyckel som presenterades för kommunstyrelsen som tar
hänsyn till ansökt summa, annat covidrelaterat stöd, egna kapital samt
fasta kostnader.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Då det stod klart att Coronapandemin var så pass allvarlig som den är fick
avdelningen för näringsliv, kultur och fritid uppdraget att kartlägga hur
föreningslivet påverkas. Detta gjordes i en tvådelad enkätundersökning som
sammanställdes i en rapport.
Föreningslivet (såväl inom kultur, som idrott) vittnar om att det är ett tufft år,
både socialt och ekonomiskt sett och att många föreningar kommer ha svårt
att upprätthålla verksamhet; några är även i risk att behöva lägga ner. De
flesta menade att man kommer klara sig, förutsatt att 2021 blir ”normalt”
men att de behöver stöd till de fasta kostnader som löper på. En del behöver
stöd till planerade och nödvändiga investeringar då de väntade intäkterna
uteblivit på grund av pandemin.
Underlag för beslut
Presentation - Föreningsstöd Covid-19
Underlag Föreningsstöd Covid-19
Kommunstyrelsen 16 november 2020, § 221
Tjänsteutlåtande 16 november 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000241

Föreningsstöd - covid-19
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår redaktionell ändring i grundförslagets punkt 2.
Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår
1. Kommunstyrelsen besluta att avsätta 1 500 000 kronor i föreningsstöd.
2. Kommunstyrelsen beslutar att summan fördelas enligt en
fördelningsnyckel som tar hänsyn till ansökt summa, annat covidrelaterat
stöd, egna kapital samt fasta kostnader. Denna fördelningsnyckel tas fram av
fritidsenheten.
Till det har kommit förslag om redaktionell ändring i grundförslagets punkt
2.
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
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Andreas Eriksson, enhetschef Fritid
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
Erika Andersson Jonsson, kultur- och föreningssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000009

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats nedan.
______________________________________________________________________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 20/079
1 Kommunens firmatecknare, fr o m 201001

Ks ordf.

Dnr KS 20/266
Ordförandebeslut i samråd med presidiet – Ansökan om Ks ordf.
medel ur utvecklingsfonden för digitalisering av
administration vattenmätare
_____
2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000010

Meddelanden
1

Dnr 22
Näringslivsutskottet: protokoll 201105

2

Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: protokoll 201109 – Primärkommunala
samverkansrådet

3

Region Jämtland Härjedalen: protokoll 201109 – Regionens
samverkansråd

4

5

Dnr 25
Regeringen, Infrastrukturdepartementet: beslut 201119, uppdrag till
Post- och telestyrelsen att förbättra möjligheterna till god mobil
uppkoppling på fjärrtåg samt uppdrag till Trafikverket att bistå Post- och
telestyrelsen i arbetet
Dnr KS 19/254
Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag Regionens
samverkansråd 201109, § 63 – Sammanslagning av gemensamma
nämnder

6

Dnr KS 20/005
Kommunstyrelsens presidium: anteckningar från möt 201105 och
201123

7

Dnr KS 20/126
Sametinget: beslut 201120 om överföring av statsbidrag 2020 för arbetet
med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Dnr KS 20/306
8 Länsstyrelsen Jämtlands län: information 201119 om Länsstyrelsens
plan för övertagande av kommunal räddningstjänst
_____
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
8

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

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

Dnr KS 2020/221
11 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast april 2021.
Dnr KS 2020/273
12 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2019/288
13 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/296
14 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2019/315
15 Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen
Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras
till bygg- och miljönämnden som själv svarar på förslaget senast i maj
2020.
Dnr KS 2020/062
16 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden (beslut
barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2020) och kommunstyrelsen
som själv svarar på förslaget senast i oktober 2020.
Dnr KS 2020/194
17 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för
mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås.
Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och
fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på
förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/232
18 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg
Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i april
2021.
Dnr KS 2020/233
19 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv
svarar på förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/234
20 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i april 2021.
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2020/235
21 Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och
helger. Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv,
kultur och fritid. Kommunstyrelsen svarar själv på förslaget senast i april
2021.
Dnr KS 2020/240
22 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl behövs från Ösa till
Byskogen samt Ås samhälle. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/251
23 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/252
24 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan
järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på
förslaget senast i maj 2021.
Dnr KS 2020/270
25 Medborgarförslag - Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn
1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i maj 2021.
Dnr KS 2020/289
26 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2021.
_____
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Revisionsrapporter
1

Dnr KS 19/358
Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden

_____
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Dnr 2020-000124

Övriga frågor
Maria Jacobsson, S, ställer en fråga om utbetalning av löner i december.
_____
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