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Ks § 198 Dnr 2021-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändring: 

Tillägg: Remiss - Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar, SOU 

2021:51 

_____________________________________________________________ 
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Ks § 199 Dnr 2021-000004  

Informationer  

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Corona 

 Reservkraft Valsjöbyn och Rötviken 

 Krokoms kommun på 5:e plats i Funkas barometer avseende 

webbtillgänglighet   

 Dataskyddsombud 

 Löneöversyn 2022 

_____ 

 

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

 Länstransportplan på remiss  

 Medborgardialog Nälden, Hottagen och skoteråkning  

_____ 

 

Sofie Eén, kommunsekreterare  

 Tidplan - Revidering av nämndernas reglementen 

_____ 
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Ks § 200 Dnr 2021-000005  

Näringslivsfrågor 

Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från 

näringslivsutskottet.    

Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om  

 Förslag till näringslivspolicy på remiss   

 Skolskjutsupphandlingen  

 Övergång Hissmofors 

_____ 
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Ks § 201 Dnr 2021-000078  

Ekonomisk uppföljning 2021 

Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen efter nio 

månader 2021. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen 

efter nio månader 2021. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett 

överskott på 48,4 mkr. 

Underlag  

Ekonomisk uppföljning efter nio månader 2021 

Periodbudget uppföljning till och med september 2021 

_____ 
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Ks § 202 Dnr 2021-000221  

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 § 203 Dnr 2020-000284  

Information - Nybyggnad Ås skola 

Christina Sundien, byggprojektledare, Maria Jordan, byggprojektledare, 

Annika Lööf Sjölund, verksamhetschef förskola, Tomas Nilsson, 

fastighetschef, och Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef informerar 

om utökad förstudie Ås skola – tidplan och lokalbehov. 

 

_____ 

Underlag  

Presentation – Utökad förstudie Ås skola 
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Ks § 204 Dnr 2021-000218  

Ägardirektiv 2022 Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Kort sammanfattning 

Förslag till ägardirektiv 2022 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har 

upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid ägarsamråd 

2021-08-27. Medlemsbidraget för Krokoms kommun år 2022 uppgår till    

19 048 tkr. För budgetåret 2022 uppgår förbundets totala 

budgetram/medlemsbidrag till 136 297 tkr. Personalkostnaderna har räknats 

upp med 2,0% + 1%, övriga kostnader 1,9% samt intäkter med 1,5%.            

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv 2022 för 

Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i augusti 2021.     

______________________________________________________    

Beskrivning av ärendet 

Ägarkommunerna beslutade vid ägarsamråd i april 2019 om att anta 

Berg/Härjedalsmodellen som ny kostnadsfördelningsmodell. Det innebär att 

overheadkostnaden i förbundet fördelas efter invånarantal, resterande 

kostnader fördelas som tidigare efter ägarandel.  

Förbundets kostnader för pensioner är högre än ramuppräkningen. År 2021 

samt 2022 får förbundet därför sedvanlig uppräkning plus 1% för 

personalkostnader. Inför beslut av ägardirektiv 2023 görs en avstämning av 

det ekonomiska läget i förbundet. 

Från och med år 2022 till och med år 2024 erhåller förbundet ersättning mot 

särskild faktura från ägarkommunerna enligt fastställd 

kostnadsfördelningsmodell för arbetet med, risk och sårbarhetsanalyserna, 

RSA, samt krisberedskap. Från år 2024 finns medel för befolkningsskydd 

och räddningstjänst i statsbidragsform beslutad av riksdagen och bidragen 

från ägarkommunerna avslutas därmed.  

I ägardirektivet ingår kostnaden för motor värmarbidrag för RiB personal 

som tidigare fakturerats respektive kommun enligt beslutad 

fördelningsmodell. I ägardirektivet har pensionskostnaderna anpassats efter 

KPA:s senaste augustiprognos.          
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Ks § 204 (forts) Dnr 2021-000218  

Ägardirektiv 2022 Jämtlands Räddningstjänstförbund     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 28 september 2021 

Förslag till ägardirektiv 2022 för Jämtlands Räddningstjänst förbund 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till ägardirektiv 2022 för Jämtlands 

Räddningstjänstförbund upprättade i augusti 2021.     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 205 Dnr 2021-000219  

Ägardirektiv 2022 - Jämtlands Gymnasieförbund 

Kort sammanfattning 

Enligt konsortialavtalet §3 ska kommunerna utfärda gemensamma 

ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och 

verksamhetsplanering. 

Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade 

löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får räknas 

upp med i genomsnitt högst 1,98%. En årlig effektivisering på minst 1% 

åläggs förbundet. För 2022 innebär det att elevplatspriserna efter 

effektivisering får räknas upp med i genomsnitt högst 0,98%. 

En skrivning om undantag från balanskravet har lagts till i ägardirektivet. 

Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild 

ordning.                

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2022 för Jämtlands 

Gymnasieförbund enligt förslag daterat 2021-08-27.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt konsortialavtal har medlemskommunerna kommit överens om att 

utfärda gemensamma ägardirektiv för förbundet som direktiv för förbundets 

budget- och verksamhetsplanering. Ägardirektiven utarbetas vid ägarmöten 

bestående av en ledamot från varje medlemskommun, vilket representerar ett 

röstetal som motsvarar kommunens andel av antalet ledamöter i direktionen. 

För fastställande av ägardirektiv krävs kvalificerad majoritet med 75%. 

Ägardirektiv utgör basen för förbundets budgetarbete. Slutligt bidrag räknas 

fram enligt §8 i Förbundsordningen. Gymnasieförbundet har att fastställa 

elevplatspriser gällande 2022. Ägardirektiv fastslår medlemskommunernas 

ersättning till gymnasieförbundet genom att ange hur elevplatspriset får 

justeras. 
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Ks § 205 (forts) Dnr 2021-000219  

Ägardirektiv 2022 - Jämtlands Gymnasieförbund 

Sammantaget med uppräkningen för förväntade löneökningar, bedömd 

inflation samt effektivisering innebär det att platspriserna får räknas upp med 

i genomsnitt högst 0,98%. Beräkningen grundar sig på att lönerna räknas upp 

med 2%. Övriga kostnader räknas upp med 1,9%. Det ger en uppräkning 

totalt på 1,98%. Från det dras det av 1% effektivisering och den slutliga 

uppräkningen av platspriserna blir då 0,98% för 2022. 

En skrivning har lagts till i ägardirektivet avseende avsteg från balanskravet. 

Jämtlands gymnasieförbund medges, vid synnerliga skäl, att ha en årsbudget 

där kostnader överstiger intäkter. Undantag från balanskravet får endast ske 

vid enstaka år och för varje år med godkännande av respektive medlems-

kommuns kommunstyrelse. Synnerliga skäl kan exempelvis vara en särskild 

satsning på utbildning för att hantera covid-pandemins effekter.  

Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild 

ordning och eventuella merkostnader jämfört med avsättningen av det 

kalkylerade pensionspåslaget i arbetsgivaravgiften finansieras av respektive 

medlemskommun.                     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 28 september 2021 

Förslag till ägardirektiv 2022 för Jämtlands gymnasieförbund 2021-08-27 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta ägardirektiv 2022 för Jämtlands 

Gymnasieförbund enligt förslag daterat 2021-08-27.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 206 Dnr 2021-000220  

Revidering av förbundsordning för Jämtlands 
gymnasieförbund 

Kort sammanfattning 

Jämtlands gymnasieförbund är ett kommunalförbund där medlemmarna 

utgörs av Bräcke kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Åre 

kommun och Östersunds kommun. Förbundsordningen är vid sidan av 

kommunallagen det som främst reglerar förhållandena i kommunalförbundet. 

För att gymnasieförbundet ska kunna frångå balanskravet, det vill säga ett 

krav på en budget i balans, behöver förbundsordningen revideras. 

Förslaget till reviderad förbundsordning ska fastställas av respektive 

medlemskommun för att gälla.           

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande ändring i 

förbundsordningen: 

§ 8 andra stycket ändras till:  

”Jämtlands gymnasieförbund ska ha en årsbudget där förbundets 

intäkter, i form av bidrag från medlemskommunerna samt övriga 

intäkter, ska överstiga förbundets kostnader.  Jämtlands 

gymnasieförbund medges, vid synnerliga skäl, att ha en årsbudget där 

kostnader överstiger intäkter. Undantag från balanskravet får endast ske 

vid enstaka år och med godkännande av respektive medlemskommuns 

kommunstyrelse”.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Ägarkommunerna har på ett ägarsamråd 2021-08-27 kommit överens om att 

skapa möjlighet för Jämtlands gymnasieförbund att vid synnerliga skäl 

kunna frångå balanskravet. Det ska avse ett enstaka tillfälle och en särskild 

anledning. Det kan inte avse finansiering av vanlig drift. 

För att kunna frångå en budget i balans behöver gymnasieförbundet begära 

det. Varje ägarkommuns kommunstyrelse ska då godkänna denna begäran.  
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Ks § 206 (forts) Dnr 2021-000220  

Revidering av förbundsordning för Jämtlands 
gymnasieförbund 

Varje ägarkommun behöver hantera begäran skyndsamt för att ge 

gymnasieförbundet bra planeringsförutsättningar. 

Det innebär att § 8 andra stycket i förbundsordningen behöver ändras. 

Nuvarande text: 

I förbundets årsbudget får inte de upptagna kostnaderna överstiga de intäkter 

förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna och 

övriga intäkter. 

Ändras till: 

Jämtlands gymnasieförbund ska ha en årsbudget där förbundets intäkter, i 

form av bidrag från medlemskommunerna samt övriga intäkter, ska överstiga 

förbundets kostnader.  Jämtlands gymnasieförbund medges, vid synnerliga 

skäl, att ha en årsbudget där kostnader överstiger intäkter. Undantag från 

balanskravet får endast ske vid enstaka år och med godkännande av 

respektive medlemskommuns kommunstyrelse.                     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 28 september 2021 

Förbundsordning för Jämtlands gymnasieförbund 2018-04-16 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att fastställa följande ändring i 

förbundsordningen: § 8 andra stycket ändras till:  

”Jämtlands gymnasieförbund ska ha en årsbudget där förbundets intäkter, i 

form av bidrag från medlemskommunerna samt övriga intäkter, ska 

överstiga förbundets kostnader.  Jämtlands gymnasieförbund medges, vid 

synnerliga skäl, att ha en årsbudget där kostnader överstiger intäkter. 

Undantag från balanskravet får endast ske vid enstaka år och med 

godkännande av respektive medlemskommuns kommunstyrelse”.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 
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Ks § 206 (forts) Dnr 2021-000220  

Revidering av förbundsordning för Jämtlands 
gymnasieförbund 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 207 Dnr 2021-000158  

Delårsrapporter 2021, Jämtlands 
räddningstjänstförbund, JRF 

Kort sammanfattning 

Jämtlands Räddningstjänstförbund redovisar årligen ett delårsbokslut 

innehållande bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden 

januari-augusti, samt prognos för utfall för hela året.        

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Krokoms kommun godkänner för sin del delårsrapporten för Jämtlands 

Räddningstjänstförbund, januari-augusti 2021.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands Räddningstjänstförbund redovisar delårsbokslut för perioden 

januari-augusti. 

Förbundet redovisar måluppföljning, där prognosen för 2021 är att av totalt 7 

inriktningsmål uppfylls 4 helt och 3 delvis. 

Förbundet har i sin budget för 2021 ett planerat nollresultat. Periodbudgeten 

till och med augusti har ett budgeterat nollresultat. Utfallet är +0,8 mnkr.  

Resultatprognosen för helår är att budget hålls, det vill säga ett nollresultat.                  

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 5 oktober 2021 

Revisionsgranskning, delårsrapport 2021-09-27 

Delårsrapport 2021-09-17 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 

godkänner för sin del delårsrapporten för Jämtlands Räddningstjänstförbund, 

januari-augusti 2021.    

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 
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Ks § 207 (forts) Dnr 2021-000158  

Delårsrapporter 2021, Jämtlands 
räddningstjänstförbund, JRF 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 208 Dnr 2021-000157  

Delårsrapporter 2021 Jämtlands Gymnasieförbund 

Kort sammanfattning 

Jämtlands Gymnasieförbund redovisar årligen ett delårsbokslut innehållande 

bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-

augusti, samt prognos för utfall för hela året.           

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Krokoms kommun godkänner för sin del delårsrapporten för Jämtlands 

Gymnasieförbund, januari-augusti 2021 (under förutsättning att 

revisorernas granskning inte föranleder annat).    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat delårsrapport för perioden januari-

augusti 2021. 

Summeringen av läsåret 2020/2021 visar att verksamhetens måluppfyllelse 

inte har förbättrats. Förbundet uppfyller 7 av 15 mål för 

utbildningsverksamheten. Resultatet från elevenkäten har försämrats för 

andra året i rad. Andelen elever med gymnasieexamen är oförändrad, 86 

procent och ligger fortsatt i nivå med riksgenomsnittet. 

För årets åtta första månader redovisar förbundet en negativ budgetavvikelse 

med cirka 1,4 mnkr. 

Prognosen för helåret uppgår till -5 mnkr. De främsta anledningarna till 

denna negativa avvikelse är att det tvärt emot vad som är budgeterat kommer 

att behövas större insatser och kostnader under hösten 2021för att eleverna 

ska kunna klara sina utbildningsmål. Detta på grund av den negativa 

inverkan Corona haft. Detta tillsammans med oförutsedda kostnader som 

”2000-kronan” i lärarnas löneavtal samt extra omställningskostnader för en 

gymnasiebyggnad förklarar det negativa resultatet.  

Förbundet kommer att inkomma med en mer detaljerad redogörelse för 

Corona-kostnader under 2021 och kommer att åberopa kommunallagens 

synnerliga skäl för dessa kostnader.  
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Ks § 208 (forts) Dnr 2021-000157  

Delårsrapporter 2021 Jämtlands Gymnasieförbund 

Förbundet kommer även att åberopa synnerliga skäl utifrån att förbundet har 

en god finansiell ställning, vilket innebär att Jämtlands Gymnasieförbund 

kan komma att göra avsteg från balanskravet och inte återställa det 

förväntade negativa resultatet.                 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 5 oktober 2021 

Delårsrapport 2021-09-20 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 

godkänner för sin del delårsrapporten för Jämtlands Gymnasieförbund, 

januari-augusti 2021 (under förutsättning att revisorernas granskning inte 

föranleder annat).   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 209 Dnr 2021-000224  

Revidering av nämndernas reglementen  

Kommunstyrelsen tar del av informationen och behandlar ärendet på 

sammanträdet den 24 november 2021. 

 Motivering till att kommunstyrelsen fortsättningsvis är 

anställningsmyndighet, lönemyndighet samt pensionsmyndighet för hela 

Krokoms kommun.  

_____________________________________________________________               

Underlag  

Tjänsteutlåtande 20 oktober 2021 

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén, kommunsekreterare  

Hanna Vesterlund, HR-chef  
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Ks § 210 Dnr 2021-000225  

Organisatorisk flytt av kost- och städverksamheten 

Kort sammanfattning 

Ambitionen om en högre takt i tillväxten, ökat fokus på hållbarhet, en högre 

tillgänglighet med fler digitala tjänster, en utvecklad IT-funktion samt en 

effektivare administrativ apparat innebär att en ny mer ändamålsenlig 

organisation tagits fram. Den nya organisationen kommer att leda till att 

Krokoms kommun står bättre rustad inför framtida utmaningar och innebär 

bland annat att kost- och städverksamheten bör flyttas till barn- och 

utbildningsförvaltningen.      

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kost- och städverksamheten från 

samhällsbyggnadsnämnden till barn- och utbildningsnämnden från och 

med 2022-01-01. 

2. Beslutad budgetram följer med till mottagande nämnd.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun står inför betydande tillväxtutmaningar som innebär att 

organisationen måste bli effektivare och mer ändamålsenlig. Användning av 

tekniska hjälpmedel, samverkan mellan olika system, utveckling av digitala 

tjänster, kontroll över upphandlingar och inköpsflöden, kontroll över 

ekonomiska utfall och prognoser, samordning av olika beslutsunderlag samt 

den mest ändamålsenliga organisatoriska placeringen är nödvändigt för att 

skapa rätt förutsättningar för både medborgare, företag, politiker och 

medarbetare.  

I samband med att beslut har fattas att samhällsbyggnadsförvaltningen ska 

slås ihop med kommunledningsförvaltningen har den organisatoriska 

tillhörigheten för kost- och städverksamheten utretts. Utredningen gjordes av 

en arbetsgrupp bestående av olika tjänstemän från både 

samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen.  
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Ks § 210 (forts) Dnr 2021-000225  

Organisatorisk flytt av kost- och städverksamheten 

Arbetsgruppens slutsats var att den mest ändamålsenliga placeringen för kost 

och städ är i barn- och utbildningsförvaltningen då den absoluta majoriteten 

av verksamheten är förlagd där.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 6 oktober 2021 

Swotanalyser: Scenario A-E 

Samverkansprotokoll Cesam 2021-10-14 samt underlag 

Riskbedömning  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, Björn Hammarberg, M och Jannike Hillding, M, yttrar 

sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att flytta kost- och städverksamheten från 

samhällsbyggnadsnämnden till barn- och utbildningsnämnden från och med 

2022-01-01. Beslutad budgetram följer med till mottagande nämnd. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 211 Dnr 2021-000226  

Organisatorisk flytt av ansvaret avseende alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

Kort sammanfattning 

Ambitionen om en högre takt i tillväxten, ökat fokus på hållbarhet, en högre 

tillgänglighet med fler digitala tjänster, en utvecklad IT-funktion samt en 

effektivare administrativ apparat innebär att en ny mer ändamålsenlig 

organisation tagits fram. Den nya organisationen kommer att leda till att 

Krokoms kommun står bättre rustad inför framtida utmaningar och innebär 

bland annat att ansvaret och myndighetsutövningen avseende alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel bör flyttas från socialnämnden till bygg- och 

miljönämnden.     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel flyttas från socialnämnden till bygg- och 

miljönämnden från och med 2022-01-01. 

2. Beslutad budgetram följer med till mottagande nämnd.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun står inför betydande tillväxtutmaningar som innebär att 

organisationen måste bli effektivare och mer ändamålsenlig. Användning av 

tekniska hjälpmedel, samverkan mellan olika system, utveckling av digitala 

tjänster, kontroll över upphandlingar och inköpsflöden, kontroll över 

ekonomiska utfall och prognoser, samordning av olika beslutsunderlag samt 

den mest ändamålsenliga organisatoriska placeringen är nödvändigt för att 

skapa rätt förutsättningar för både medborgare, företag, politiker och 

medarbetare.  

I samband med att beslut har fattas att samhällsbyggnadsförvaltningen ska 

slås ihop med kommunledningsförvaltningen har den organisatoriska 

tillhörigheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel diskuterats.  
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Ks § 211 (forts) Dnr 2021-000226  

Organisatorisk flytt av ansvaret avseende alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

Socialnämnden har i dag ansvar för tillståndsgivningen och tillsynen av 

alkoholservering samt tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning och rökfria 

skolgårdar. Socialnämnden kontrollerar även efterlevnaden av lag 

(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och rapporterar funna 

brister till Läkemedelsverket som kan vidta åtgärder.  

Tillsynen, handläggningen och kontrollen av ärendena kan och bör 

effektiviseras därför föreslås en flytt från socialnämnden till bygg- och 

miljönämnden.  

2000-09-27 beslutade kommunfullmäktige att verksamhetsansvaret för 

hantering av ärenden enligt alkohollagen överförs från kommunstyrelsen till 

socialnämnden.  

2002-11-20 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden blir den nämnd 

som utövar tillsynen av tobaksförsäljning och 2008-06-18 tilldelade 

fullmäktige socialnämnden ansvaret för den kommunala kontrollen av 

detaljhandeln med nikotinläkemedel.  

Bygg- och miljönämnden bedriver idag operativ tillsyn på företag och andra 

verksamhetsutövare inom området för livsmedelskontroll och tillsyn enligt 

miljöbalken. I tillsynsarbetet besöks företag som även hanterar alkohol, 

tobak och läkemedel som idag sköts av socialnämnden. Förslaget är att 

förenkla för dessa företagare och verksamhetsutövare genom att endast ha en 

tillsynsnämnd som hanterar myndighetsärenden.  

Förändringen skapar även förutsättningar för samordningsvinster och ökad 

kosteffektivitet då man vid tillsyn kan genomföra flera tillsynsmoment vid 

ett och samma tillfälle.  

Det kommer att minska sårbarheten vid rekryteringsskarvar, semestrar och 

sjukdom då ansvaret för uppdraget kan fördelas på fler personer som 

ansvarar för tillståndsgivning. En utmaning för socialförvaltningen har varit 

att vid personalbyte har förvaltningen tappat 100 % av kompetensen då det 

inte finns någon liknande kompetens inom ramen för verksamheten.  
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Ks § 211 (forts) Dnr 2021-000226  

Organisatorisk flytt av ansvaret avseende alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

Förutsättningarna för en rimlig arbetsmiljö förbättras avsevärt då ansvarig 

för tillståndsgivning överhuvudtaget ej har haft några kolleger i sitt uppdrag 

inom ramen för individ och familjeomsorgens övriga ansvarsområden.   

Det är mer naturligt att tillsynen av alkoholservering, folköls- och 

tobaksförsäljning samt kontrollen av läkemedel hanteras av bygg-och miljö 

då de är en lokal tillsynsmyndighet i andra frågor.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 6 oktober 2021 

Samverkansprotokoll Cesam 2021-10-14 samt underlag 

Riskbedömning av arbetsmiljö 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ansvaret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

flyttas från socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med 2022-

01-01. Beslutad budgetram följer med till mottagande nämnd. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 212 Dnr 2021-000223  

Samråd om planerat naturreservat vid Skåhällbodarna 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krokoms kommun lämnar följande yttrande gällande förslag till beslut 

för bildande av naturreservatet Skåhällbodarna: När det gäller 

föreskrifterna är det viktigt att det finns möjlighet att besöka området 

med motordrivet fordon för turistnäringen och allmänheten med 

markägarens godkännande. När det gäller Länsstyrelsens fråga om 

reservatsbildningens påverkan på kommunens planer kan den inte enkelt 

besvaras. I kommunen pågår planarbeten som berör området och utfallet 

av dessa är ännu inte klart. I kommunens tillväxtstrategi är turism och 

gröna näringar viktiga beståndsdelar. Hur dessa viktiga delar påverkas av 

en reservatsbildning är inte klarlagt liksom att markägarnas åsikter i 

frågan inte framgår av underlaget. 

2. Krokoms kommun motsätter sig införande av ytterligare reservat i 

kommunen. Anledningen är att mycket stora arealer redan är skyddade i 

kommunen vilket får stora konsekvenser för markägare och företag som 

jobbar kring gröna näringar.  

3. Kommunstyrelsen bjuder in Länsstyrelsen till en ny dialog om fortsatta 

reservatsbildningar i Krokoms kommun. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.    

_____ 

Deltar inte i beslutet 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutspunkt 2.  

_____ 

Jäv 

Eva Ljungdahl, MP, anmäler jäv. 

_____ 
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Ks § 212 (forts) Dnr 2021-000223  

Samråd om planerat naturreservat vid Skåhällbodarna 

Protokollsanteckning  

Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:  

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet i punkt 2 då Vänsterpartiet inte motsätter 

sig all ev framtida reservatsbildning i Krokoms kommun.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I detta tidiga skede i processen önskar Länsstyrelsen samråd enligt 25 § 

förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. om det 

planerade naturreservatet Skåhällbodarna i Krokoms kommun.  

I samrådet vill Länsstyrelsen veta om det föreslagna området berörs av 

någon av kommunens planer. Förslag till beslut och skötselplan för 

naturreservatet kommer som vanligt att skickas på formell remiss innan 

Länsstyrelsen tar beslut om bildande av naturreservat.               

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 14 oktober 2021 

Samrådshandlingar för planerat naturreservat Skåhällbodarna  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår kommunstyrelsen besluta enligt följande tre 

punkter:  

1. Krokoms kommun lämnar följande yttrande gällande förslag till beslut för 

bildande av naturreservatet Skåhällbodarna: När det gäller föreskrifterna är 

det viktigt att det finns möjlighet att besöka området med motordrivet fordon 

för turistnäringen och allmänheten med markägarens godkännande. När det 

gäller Länsstyrelsens fråga om reservatsbildningens påverkan på 

kommunens planer kan den inte enkelt besvaras. I kommunen pågår 

planarbeten som berör området och utfallet av dessa är ännu inte klart. 
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Ks § 212 (forts) Dnr 2021-000223  

Samråd om planerat naturreservat vid Skåhällbodarna 

I kommunens tillväxtstrategi är turism och gröna näringar viktiga 

beståndsdelar. Hur dessa viktiga delar påverkas av en reservatsbildning är 

inte klarlagt liksom att markägarnas åsikter i frågan inte framgår av 

underlaget. 

2. Krokoms kommun motsätter sig införande av ytterligare reservat i 

kommunen. Anledningen är att mycket stora arealer redan är skyddade i 

kommunen vilket får stora konsekvenser för markägare och företag som 

jobbar kring gröna näringar.  

3. Kommunstyrelsen bjuder in Länsstyrelsen till en ny dialog om fortsatta 

reservatsbildningar i Krokoms kommun. 

Sture Hernerud, S, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M förslag. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag punkt 

1 och 3.  

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag.   

Maria Jacobsson, S, Karin Jonsson, C, Hans Åsling, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag från Björn Hammarberg, M. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Länsstyrelsen i Jämtlands Län 
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Ks § 213 Dnr 2021-000199  

Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 

Kort sammanfattning 

Ambitionen om en högre takt i tillväxten, ökat fokus på hållbarhet, en högre 

tillgänglighet med fler digitala tjänster, en utvecklad IT-funktion samt en 

effektivare administrativ apparat innebär att en ny organisation måste tas 

fram. Den nya organisationen kommer att leda till att Krokoms kommun står 

rustad inför framtida utmaningar men innebär initialt att utökat anslag för 

kommunledningsförvaltningen.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget 2022 med tillhörande 

konsekvensbeskrivning.  

2. Kommunstyrelsen tar med kommundirektörens förslag till utökad ram i 

den fortsatta processen med förnyad rambudget. Där kommer samtliga 

nämnders behov vägas samman till ett förslag som presenteras i 

kommunstyrelsen den 24 november för beslut i kommunfullmäktige den 

9 december. 

3. Om kommunfullmäktige fattar beslut om en utökad ram för 

kommunstyrelsens verksamheter ska kommunstyrelsen fatta beslut om 

ny detaljbudget vid sammanträdet den 15 december alternativt den 26 

januari 2022. 

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet med hänvisning till egen rambudget. 

Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Sture Hernerud, S, deltar inte i 

beslutet med hänvisning till egen rambudget. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska besluta om en detaljbudget med utgångspunkt i 

rambudget fastställd av kommunfullmäktige juni 2021. 
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Ks § 213 (forts) Dnr 2021-000199  

Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 

Rambudget 2022 är i stort densamma som för 2021. Dock gjordes en 

neddragning av färdtjänstkostnader 2021 med 900 tkr för att komma i ram. 

Neddragningen var realistisk med utgångspunkt på förändrat resmönster på 

grund av Covid. Nu förändras resmönstret igen varför kommunstyrelsen bör 

lägga tillbaka 500 tkr inför 2022. Ytterligare en skillnad är att 

kommunstyrelsen tillsköt medel under 2021 motsvarande 100% tjänst för att 

projektanställa en digitaliseringsutvecklare i syfte att öka antalet e-tjänster.  

En tredje skillnad är att arkivarietjänst utökades tillfälligt från 50% till 

100%. En fjärde skillnad är att projektmedel för företagsklimat som fanns 

under 2021 försvinner (500 tkr). En femte skillnad är att kommunen inrättar 

en informationssäkerhetssamordnare tillsammans med tre andra kommuner. 

Olika lagkrav motiverar detta. 

Förslag till detaljbudget 2022 kommunstyrelsen 

2021 års detaljbudget ligger fast även 2022 med undantag för: 

 Ökade färdtjänstkostnader med 500 tkr. 

o Den ökade färdtjänstkostnaden kompenseras med minskning av 

IT-budget 100 tkr och nytt avtal tryckeriet 400 tkr. 

 Informationssäkerhetssamordnare 25% (tillsammans med Ragunda, 

Berg, Härjedalen) Olika lagkrav kring informationssäkerhet motiverar att 

det måste finnas en person som har detta som huvudsyssla. 

o Finansieras via minskad lönekostnad samhällsbyggnadschef 

minus kanslichefslönen. 

 Minska arkivarietjänst från 100% till 50% 

o Det finns mycket stora behov av att få ordning på vår 

arkivverksamhet. Okunskapen i kommunen är stor varför 

utbildning av personal är nödvändig. En heltidstjänst kan därför 

motiveras men nuvarande rambudget medger inte det. 
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Ks § 213 (forts) Dnr 2021-000199  

Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 

 Säkerhetssamordnarens ansvarsområde utökas och innefattar även 

personskydd, skalskydd, civilförsvar, delar av hållbarhetsfrågorna, 

klimatanpassningsfrågor och kundcenter. Titel säkerhetschef . 

o Finansiering 50% statliga medel och 50% av nuvarande 

utvecklingschefsmedel.  

 Utvecklingschefen avvecklas 

o Besparing 350 tkr  

 Digitaliseringsutvecklaren avvecklas  

o KS tillfälliga anslag försvinner 

Behov av utveckling/utökning 

Krokoms kommun står inför betydande tillväxtutmaningar som innebär att 

den administrativa apparaten måste bli effektivare och mer ändamålsenlig. 

Användning av tekniska hjälpmedel, samverkan mellan olika system, 

utveckling av digitala tjänster, kontroll över upphandlingar och 

inköpsflöden, kontroll över ekonomiska utfall och prognoser, ordning och 

reda i diarie och arkiv samt samordning av olika beslutsunderlag är 

nödvändigt för att skapa rätt förutsättningar för både medborgare och 

företag. Krokoms kommun är på god väg åt det hållet i samband med en 

mängd förbättringsarbeten som startats upp under 2021 och via den 

förestående organisationsförändringen. 

I budgetbeslutet som fattades av kommunfullmäktige finns det ett antal 

målområden som nämnderna har att följa. Nedan beskrivna satsningar är 

kommundirektörens förslag för att kunna infria kommunfullmäktiges beslut. 

Det kommer dock att innebära en utökning av anslaget för 

kommunledningsförvaltningen. Förtjänsterna hämtas till stor del hem i 

övriga förvaltningar och nämnder men man måste också förstå att fler 

invånare innebär en i viss mån större administrativ apparat för att tillgodose 

de behov som finns. Därför bör Krokoms kommun göra följande satsningar 

2022: 
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 Målområde 9 - kostnadskontroll 

Utökning av inköps/upphandlingsfunktionen genom inrättande av ett så 

kallat beställarkontor. Det har till uppgift att strukturera och styra upp 

inköpsorganisationen, göra avtalsuppföljningar och utveckla samarbetet 

med upphandlingskontoret. Initial utökning med 100% tjänst.  

 Målområde 5 - en mer hållbar och rättvis kommun 

Utveckla kommunens hållbarhetsarbete genom att inrätta funktionerna 

hållbarhetsstrateg (50%) och säkerhetschef (50%). Dessa funktioner 

kommer att tillsammans med kanslichefen svara för att ingå i 

samverkansgrupper, driva hållbarhetsfrågor, svara på och samordna 

remisser och beslutsunderlag samt förse politiker med relevant material 

för att utveckla målstyrning inom hållbarhetsområdet.  

 Målområde 3 – tillgänglighet och smidighet 

Digitaliseringsutvecklaren som under 2021 varit finansierad via ett 

särskilt innovationsanslag från kommunstyrelsen bör permanentas för att 

hålla upp hastigheten i utvecklingen av digitala tjänster. Sannolikt kan 

cirka 25% av tjänsten finansieras via externa intäkter. 

 Målområde 3 – tillgänglighet och smidighet 

Utöka arkivarietjänsten från 50% till 100%. Kommunen behöver ha en 

betydligt bättre kontroll och rutiner för arkivering. Det underlättar 

sökning av dokument både nu och i framtiden. Okunskapen är stor i 

kommunen varför utbildningsinsatser är nödvändiga. Deltidstjänst är 

otillräcklig. 

 Målområde 9 – kostnadskontroll 

Projektekonom som är expert på den särskilda administration som olika 

EU-projekt för med sig. Sannolikt kan funktionen finansiera sig själv via 

projektmedel. 
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Finansiering 

Den större ökningen av antal medborgare, prognosen för skatteintäkter och 

kommande nya statliga bidrag innebär att Krokoms kommun får betydande 

tillskott för 2022, 2023 och 2024. Det bör därför finnas utrymme för en 

ramförstärkning. En del av kostnadsökningen kan sannolikt finansieras via 

externa medel såsom projekt och riktade bidrag, men inte allt. 

Konsekvensbeskrivning 

Om nuvarande ram för kommunstyrelsens verksamheter ligger fast är det 

kommundirektörens bedömning att utvecklingsinsatser som ger lönsamhet 

på sikt både ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt inte kommer att kunna 

genomföras i den takt som är önskvärd. Inte heller kommer kommunens 

hållbarhetsarbete kunna ta fart i någon högre grad. Kommunen blir därmed 

sämre rustad att möta framtidens utmaningar 

Målområde 3 – tillgänglighet och smidighet 

Antalet digitala tjänster i kommunen har vuxit från 106 till 172 under 

perioden januari-juni och fortsätter att växa. Den utvecklingen kommer 

sannolikt att avstanna om vi inte fortsatt avsätter centrala resurser som 

hjälper kommunens verksamheter.  

Den sedan många år undermåliga hanteringen av kommunens arkiv kommer 

att fortsatt vara ett bekymmer. Arkivlagen kan därmed vara svår att uppfylla 

(50% tjänst räcker inte för att arbeta med förbättringar, det finns också risk 

för att kommunen inte kan behålla en svårrekrytera personalkategori vid 

endast 50% tjänst).   

Målområde 9 - kostnadskontroll 

Ordning och reda vid upphandling, inköp och avtalsuppföljning är en viktig 

del bland annat kostnadskontroll och lönsamhet. När det gäller 

avtalsuppföljning kan det exempelvis röra sig om: 

 arbeta med utveckling under avtalsperioden, enligt de ramar som 

överenskommits i avtalet, 

 uppnå verksamhetsmål 
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 säkerställa att resurser läggs på de mest prioriterade avtalen 

 säkerställa utförda varor eller tjänster håller avtalad nivå 

 säkerställa att skattemedel används på bästa möjliga sätt 

 säkerställa en god konkurrens och likabehandling för leverantörer då 

kraven i genomförd upphandling följs upp. 

Att inte inrätta ett beställarkontor och därmed satsa på en förbättrad 

upphandlings- och inköpsfunktion minskar möjligheten till ovanstående 

betydligt. Då minskar också möjligheten för en långsiktigt hållbar 

kostnadskontroll och risken för att kommunen handlar utanför avtal och/eller 

till icke avtalade priser ökar.  

Projektekonom som är expert på den särskilda administration som olika EU-

projekt för med sig är en nödvändighet om kommunen fortsatt ska medverka 

i olika EU-projekt. Det tar många extra timmar för en oinsatt ekonom att 

administrera olika redovisningar vilket en erfaren projektekonom istället kan 

använda för att hitta andra projekt som kan bidra till kommunens utveckling. 

Sannolikt kan funktionen finansiera sig själv via projektmedel men det är 

alltid ett risktagande och finansieringen kan dröja en tid 

Målområde 5 – en mer hållbar och rättvis kommun 

En hållbarhetsstrateg är nödvändig för att tillsammans med säkerhetschefen 

arbeta med de stora hållbarhetsfrågor som samhället står inför. Idag finns 

ingen personal eller organisation avsatt för detta.  

I den föreslagna organisationsförändringen finns ett hållbarhetsområde som 

bygger på en kombination av tjänsterna hållbarhetsstrateg och säkerhetschef. 

Säkerhetsfrågor, klimatfrågor och social hållbarhet går in i varandra. Det har 

också stor bäring på ekonomisk hållbarhet varför området är brett och 

svårligen kan hanteras av en enskild kompetens. Här krävs breda samarbeten 

med någon/några som håller ihop frågorna och styrningen.  
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Att inte avsätta medel för detta kan leda till att kommunens arbete med 

ledning och styrning mot Agenda 2030 avstannar och det ger också en 

betydande ökad arbetsbelastning för kommundirektören som både kommer 

att tvingas hantera dessa frågor internt, medverka i olika samråds- och 

samarbetsgrupper (Länsstyrelse och Regionen) samt får fler direkt 

underställd personal. 

Äskande i ny rambudget 

En kommun i stark tillväxt behöver bemanning och riktning som kan hantera 

de ökade kraven från samhället. För att undvika ovan beskrivna 

konsekvenser bör kommunstyrelsen därför föreslå kommunfullmäktige att 

utöka nämndens ram med 2 mnkr.         

 

Budget 2022 årskostn 
tkr  

varav extern 
intäkt/minska

d kostnad 

Äskningar ny 
rambudget Klf 

Notering 

      

Område hållbarhet:       
Hållbarhetsstrateg 50% (50% VA-
chef) 421   421 Säkerhetschef ryms i rambudget juni 

Förstärkning beställarkontor (1,0 tj) 790   790   

      
Område tillväxt        
Projektkontor/projektekonom 0,5 tj 300 -200 100 0,5 tj extern finansiering via projekt 

      
Område vhstyrning/analys        
Digitaliseringsstrateg/verksamhetsu
tvecklare 0,75 tj 600 -200 400 0,20 tj extern finansiering d-Rural 

Arkivarie 280   280 
 
Just nu endast 0,5 tj i budget 

         
Totalt 2391 -400 1991  
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Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 18 oktober 2021 

Detaljbudget 2022 

Ny organisation ver 19 

Detaljbudget 2021 

Protokoll samverkan KOSAM 2021-10-15  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår kommunstyrelsen besluta enligt följande tre 

punkter: 

1. Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget 2022 med tillhörande 

konsekvensbeskrivning.  

2. Kommunstyrelsen tar med kommundirektörens förslag till utökad ram i 

den fortsatta processen med förnyad rambudget. Där kommer samtliga 

nämnders behov vägas samman till ett förslag som presenteras i 

kommunstyrelsen den 24 november för beslut i kommunfullmäktige den 

9 december. 

3. Om kommunfullmäktige fattar beslut om en utökad ram för 

kommunstyrelsens verksamheter ska kommunstyrelsen fatta beslut om 

ny detaljbudget vid sammanträdet den 15 december alternativt den 26 

januari 2022. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag från Karin Jonsson, C. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Jonas Törngren, kommundirektör 

Gertrud Engelin, ekonom  

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(64) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Ks § 214 Dnr 2021-000189  

Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 
2021:53) 

Kort sammanfattning 

Kommuner måste idag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en 

vindkraftsanläggning. Det nya lagförslaget förtydligar processen krig 

tillstyrkan, samt kommunens och exploatörens skyldigheter i 

prövningsprocessen som avses i miljöbalken 16 kap. 4 §.      

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt bifogat förslag daterat 2021-10-

19 med följande tillägg/ändring: 

 Krokoms kommun anser att handläggningstiden ska förlängas till ett år. 

 Enligt utredningen ska lagen träda i kraft den 1 januari 2023. Krokoms 

kommun anser att införandet ska skjutas fram. 

 Krokoms kommun är en samisk förvaltningskommun. Krokoms kommun 

anser att renskötseln är en förutsättning för den samiska kulturen och 

riksintresseskyddet för rennäringen. 

 Oavsett nytt lagförslag eller inte behöver ersättning och ersättningsnivåer 

till bygder/kommuner utvecklas och formaliseras. 

 Ordet "höjden" ändras till "placeringen". 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Carl-Oscar Fransson, M och Jannike Hillding, M, reserverar sig mot beslutet 

att bifalla grundförslaget till förmån för eget förslag.  

Rasmus Ericsson, KD, reserverar sig mot beslutet om att bifalla 

grundförslaget.  

Carl-Oscar Fransson, M och Jannike Hillding, M reserverar, sig mot beslutet 

att bifalla ändringsförslaget.  
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Rasmus Ericsson, KD, reserverar sig mot beslutet om att bifalla 

ändringsförslaget.   

Ronny Karlsson, SD, reserverar sig till förmån för eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har fått möjligheten att som direktremissinstans yttra sig 

gällande SOU En rättssäker vindkraftsprövning som föreslår förändringar 

och förtydliganden i miljöbalken. 

Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag 

att undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § 

miljöbalken om kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar. Samt att 

undersöka alternativa förslag för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i 

syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och 

förutsägbar. Utredningen, som antagit namnet En rättssäker 

vindkraftsprövning, överlämnar nu sitt betänkande En rättssäker 

vindkraftsprövning (SOU 2021:53).      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 19 oktober 2021 

Förslag till yttrande daterat 19 oktober 2021 

Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Carl-Oscar Fransson, M, föreslår kommunstyrelsen besvara remissen enligt 

förslag daterat 2021-10-28.  

Hans Åsling, C, föreslår att följande läggs till sist i andra stycket "Krokoms 

kommun anser att handläggningstiden ska förlängas till ett år".  

Hans Åsling, C, föreslår följande tillägg: "Enligt utredningen ska lagen träda 

i kraft den 1 januari 2023. Krokoms kommun anser att införandet ska skjutas 

fram.  
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Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 
2021:53) 

Hans Åsling, C, föreslår att ordet "höjden" ändras till "placeringen" i femte 

stycken, andra meningen. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till Carl-Oscar Franssons, M, förslag. 

Ronny Karlsson SD, föreslår att Krokoms kommun besvarar remissen med 

att utredningens förslag avslås. 

Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till Carl- Oscar Franssons, M, förslag 

och avslag till grundförslaget.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget. 

Marie Svensson, V, föreslår att följande läggs till i remissvaret: Krokoms 

kommun är en samisk förvaltningskommun. Krokoms kommun anser att 

renskötseln är en förutsättning för den samiska kulturen och 

riksintresseskyddet för rennäringen. 

Jannike Hillding, M, föreslår bifall till Carl- Oscar Franssons, M, förslag. 

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag. 

Eva Ljungdahl, MP, Hans Åslings, C, förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag om 

handläggningstiden samt till förslaget om att ändra ordet ”höjden” till 

”placeringen”.  

Bengt Nord, C, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Jacobsson, S, föreslår att följande läggs till i remissvaret: Oavsett nytt 

lagförslag eller inte behöver ersättning och ersättningsnivåer till 

bygder/kommuner utvecklas och formaliseras.  

Jannike Hillding, M, föreslår avslag till Hans Åslings, C, förslag om att 

ändra ordet ”höjden” till ”placeringen”. 
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Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 
2021:53) 

Carl-Oscar Fransson, M, föreslår avslag till Hans Åslings, C, förslag om att 

ändra ordet ”höjden” till ”placeringen”.  

Karin Jonsson, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar remissen enligt bifogat förslag daterat 2021-10-19. 

Till det har kommit ett förslag från Carl-Oscar Fransson, M, två 

tilläggsförslag från Hans Åsling, C, ett ändringsförslag från Hans Åsling, C, 

ett förslag från Ronny Karlsson, SD, ett tilläggsförslag från Marie Svensson, 

V och ett tilläggsförslag från Maria Jacobsson, S.  

Ordförande kommer att ställa Ronny Karlssons, SD, förslag mot Carl-Oscar 

Franssons, M, förslag för att få fram ett motförslag till grundförslaget. Sedan 

ställer ordförande grundförslaget mot motförslaget.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på Ronny Karlssons, SD, förslag mot Carl-Oscar Franssons, M, 

förslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller Carl-Oscar Franssons, 

M, förslag som motförslag till grundförslaget. 

Omröstning begärs. 

De som bifaller Carl-Oscar Franssons, M, förslag röstar Ja och de som 

bifaller Ronny Karlssons, SD, förslag röstar Nej. 
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Omröstningsresultat Ja Nej Avstår 

Karin Jonsson, C, ordförande                X 

Carl-Oscar Fransson, M X 

Maria Jacobsson, S   X 

Hans Åsling, C   X 

Bengt Nord, C   X 

Jannike Hillding, M X 

Eva Ljungdahl, MP   X 

Rasmus Ericsson, KD X 

Sture Hernerud, S   X 

Annika Hansson, S   X 

Marie Svensson, V   X 

Niclas Höglund, JVK   X 

Ronny Karlsson, SD         X          

Med 9 som Avstår, 3 Ja och 1 Nej, finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller Carl-Oscar Franssons, M, förslag.  

Efter fråga på Carl-Oscar Franssons, M, förslag mot grundförslaget finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget. 

Omröstning begärs. 

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller Carl-Oscar 

Franssons, M, förslag röstar Nej. 
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Omröstningsresultat Ja Nej Avstår 

Karin Jonsson, C, ordförande X 

Carl-Oscar Fransson, M          X 

Maria Jacobsson, S X 

Hans Åsling, C X 

Bengt Nord, C X 

Jannike Hillding, M  X 

Eva Ljungdahl, MP X 

Rasmus Ericsson, KD  X 

Sture Hernerud, S X 

Annika Hansson, S X   

Marie Svensson, V X 

Niclas Höglund, JVK X 

Ronny Karlsson, SD          X         

Med 9 Ja, 3 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller grundförslaget.   

Efter fråga på Hans Åslings, C, tilläggsförslag om handläggningstiden finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på Hans Åslings, C, tilläggsförslag om att skjuta fram införandet 

av lagen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.  

Efter fråga på Hans Åslings, C, förslag om att ändra ordet ”höjden” till 

”placeringen” finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

Omröstning begärs. 

De som bifaller ändringsförslaget röstar Ja och de som avslår 

ändringsförslaget röstar Nej. 
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Omröstningsresultat Ja Nej Avstår 

Karin Jonsson, C, ordförande X 

Carl-Oscar Fransson, M          X 

Maria Jacobsson, S X 

Hans Åsling, C X 

Bengt Nord, C X 

Jannike Hillding, M  X 

Eva Ljungdahl, MP X 

Rasmus Ericsson, KD  X 

Sture Hernerud, S X 

Annika Hansson, S X   

Marie Svensson, V X 

Niclas Höglund, JVK X 

Ronny Karlsson, SD         X         

Med 9 Ja och 4 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

ändringsförslaget. 

Efter fråga på Marie Svenssons, V, tilläggsförslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Simon Östberg, planarkitekt 

Miljödepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se och kopia till 

christina.leideman@regeringskansliet.se 

 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:christina.leideman@regeringskansliet.se
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Sammanträdesdagar 2022 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022 föreslås ändras.              

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 februari 2022 ändras 

till torsdagen den 17 februari 2022.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens sammanträdesdag i februari 2022 föreslås ändras på 

grund av att det krockar med regionfullmäktige.          

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 20 oktober 2021 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsens 

sammanträde onsdagen den 16 februari 2022 ändras till torsdagen den 17 

februari 2022.    

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén, kommunsekreterare  
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Ks § 216 Dnr 2021-000227  

Äskande av medel för 2021 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden äskar 1,0 mnkr för covidkostnader 2021 och 

0,9 mnkr för ökat antal elever.                      

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ett 

extraanslag för covidkostnader på 1,0 mnkr och ökat antal elever 

motsvarande 0,9 mnkr. Totalt 1,9 mnkr.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden äskar 1,0 mnkr för covidkostnader 2021 och 

0,9 mnkr för ökat antal elever.        

Covidkostnader bör beviljas utifrån att de är en kostnad som ligger utanför 

planerad verksamhet och att socialnämnden beviljades extraanslag för detta. 

Ökat antal elever (utöver befolkningsprognosen) är svårt att planera in men 

det finns en viss flexibilitet inbyggd i systemet. En ökning i den 

storleksordningen som har skett höstterminen 2021 ryms dock inte i 

ordinarie system. Kostnader ökar både för undervisning och skolskjutsar och 

i den senast kända prognosen ser det ut som att barn- och 

utbildningsnämnden inte kommer att klara budget 2021 varför äskandet bör 

beviljas.  

För 2022 bör barn- och utbildningsnämnden specificera ökad kostnad och 

begära utökad ram i kommande rambudgetbeslut.                       

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 20 oktober 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 5 oktober 2021, § 86 

Volymäskande 2021 
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Ks § 216 (forts) Dnr 2021-000227  

Äskande av medel för 2021 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Annika Hansson, S, föreslår bifall till grundförslaget.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett extraanslag 

för covidkostnader på 1,0 mnkr och ökat antal elever motsvarande 0,9 mnkr. 

Totalt 1,9 mnkr. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef  

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Ks § 217 Dnr 2021-000211  

Ny förskoleavdelning Ås 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 

igångsättningstillstånd för en förstudie gällande ytterligare en 

förskoleavdelning i Ås. Medel för ytterligare en förskoleavdelning finns 

avsatt i investeringsbudget för år 2024.            

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tidigarelägga kostnaden för ny 

förskoleavdelning i Ås i investeringsplanen med ett år (2023 istället för 

2024). 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för ny 

förskoleavdelning i Ås under förutsättning att kommunfullmäktige 

tidigarelägger kostnaden i investeringsplanen.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige ett 

igångsättningstillstånd för en förstudie avseende ny förskoleavdelning i Ås. 

Fakta har framkommit som klargör att det inte är nödvändigt med en 

förstudie och att tidplanen för byggnation är snävare än vad man tidigare 

erfarit.  

Kommunstyrelsen föreslås därför istället fatta beslut om igångsättning av 

byggnationen. Kostnaden för ytterligare förskoleavdelning i Ås finns 

upptagen i beslutad investeringsram men först 2024. Tillströmningen av barn 

är dock högre än vad tidigare prognoser visat varför risken är stor att 

befintlig förskolestruktur inte räcker till om den nya förskoleavdelningen 

inte står färdig redan 2023. Kommunstyrelsen bör därför föreslå 

kommunfullmäktige att fatta beslut om att tidigarelägga kostnaden i 

samband med uppdatering av investeringsplanen. 
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Ks § 217 (forts) Dnr 2021-000211  

Ny förskoleavdelning Ås 

Bakgrund 

Dunderklumpen är utlånad till skolan läsåret 21/22. Behovet av platser har 

tillgodosetts genom tillfällig utökning av plaster till 18 istället för 17 på 

befintliga avdelningar i Ås, Byskogen och Sånghusvallen. Behovet av 

förskoleplatser är detta läsår störst på Sånghusvallen och omplaceringskön är 

därför stor. Samtliga platser är belagda från befintlig kö. 

Prognosen som finns beräknar att antalet platser kanske räcker, men den är 

svår att beräkna då inflyttning verkar ske i större omfattning och snabbare än 

vad prognosen säger. Fristående förskolor och pedagogisk omsorg i området 

har 73 platser i dagsläget, av dessa är 8 barn skrivna i Östersund. Det 

försvårar ytterligare då platstillgången för Ås området blir svår att beräkna. I 

dagsläget beviljar vi inte platser på våra enheter för barn från annan 

kommun, Östersund beviljar heller inte nya platser för barn från Krokoms 

kommun på Brittsbo förskola. 

Det finns platser i Dvärsätt, centrala Krokom och Aspås i nuläget. Nästa 

läsår kommer dessa platser fyllas bättre. Dessa enheter ligger dessutom i fel 

riktning för det stora pendlingsstråket från Ås samt innebär också att behovet 

av att pendla med egen bil istället för kollektivtrafik ökar även när 

Dunderklumpens avdelning återgår till Hovgläntan finns behov av ytterligare 

en förskoleavdelning till Åsområdet från och med senast januari 2023. Den 

bör placeras som en utbyggnad av någon av de befintliga förskolorna i 

området företrädelsevis i Junibacken eller Sånghusvallen.  

Om ytterligare behov skulle uppstå kortsiktigt kan antalet platser utökas till 

18 barn på samtliga avdelningar. Då möjliggörs placering av ytterligare 14 

barn.                   

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 14 oktober 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2021, § 60 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till grundförslaget.  
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Ks § 217 (forts) Dnr 2021-000211  

Ny förskoleavdelning Ås 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

beviljar igångsättningstillstånd för ny förskoleavdelning i Ås under 

förutsättning att kommunfullmäktige tidigarelägger kostnaden i 

investeringsplanen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

tidigarelägga kostnaden för ny förskoleavdelning i Ås i investeringsplanen 

med ett år (2023 istället för 2024).  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 218 Dnr 2021-000212  

Begäran om tilläggsanslag för uppförande av en 
basenhet i Ås - Barn- och utbildningsnämnden 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag för uppförande av en 

basenhet i Ås.          

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att bevilja barn- 

och utbildningsnämnden tilläggsanslag för uppförande av en basenhet i 

Ås.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Ås skola har sedan C och E husen stängdes på grund av inomhusmiljön, 

packat ihop undervisningen i övriga byggnader och bland annat tagit 

personalrum för att bedriva undervisning och dessutom använt den femte 

avdelningen på Hovgläntans förskola under 2 år när behovet av 

förskoleplatser varit lägre. Nu har förskoleverksamheten tagit tillbaka 

förskoleavdelningen för att klara förskolebehovet i Sånghusvallen/Ås.   

Ås skola saknar därför inför läsåret 2022/2023 en fritidshemvist, ett 

klassrum samt ett personalrum.   

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 31 augusti 2021 och 

begär med anledning av ovan, tilläggsanslag för uppförande av en basenhet i 

Ås.            

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 20 oktober 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2021, § 64 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S och Karin Jonsson, C, yttrar sig. 
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Ks § 218 (forts)  Dnr 2021-000212  

Begäran om tilläggsanslag för uppförande av en 
basenhet i Ås - Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

rekommenderar kommunfullmäktige att bevilja barn- och 

utbildningsnämnden tilläggsanslag för uppförande av en basenhet i Ås. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.    

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 219 Dnr 2021-000009  

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 21/166 

1 Tillförordnad kommundirektör, firmatecknare       Kommundir. 

 och beslutsattestant under perioden 2021-09-18—26 

_____ 
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Ks § 220 Dnr 2021-000007  

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidie i uppdrag att nogsamt 

följa utvecklingen av skolskjutsupphandlingen i nära dialog med 

Regionen.  

_____________________________________________________________ 

  Dnr 22 

1 Näringslivsutskottet: protokoll 210902 

 

2 Folkhälsorådet: protokoll 210517 och 210929 

 

  Dnr 24 

3 Primärkommunala samverkansrådet: protokoll 210913 och 211004 

 

4 Regionens samverkansråd: protokoll 210913 

 

  Dnr 28 

5 Valgamaa: protokoll 210902 

 

6 Gemensam överförmyndarnämnd: protokollsutdrag 210930, § 12 och 

rapport, Uppföljning internkontroll 2021 

 

7 Gemensam överförmyndarnämnd: protokollsutdrag 210930, § 13 och 

rapport, Budgetuppföljning/delårsbokslut/prognos 2021 

 

  Dnr KS 19/326 

8 Regionala utvecklingsnämnden, RUN: protokollsutdrag 210921 § 157 – 

Upphandling Särskild Kollektivtrafik 2020, trafikområde 

Krokom/Strömsund 
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Ks § 220 (forts) Dnr 2021-000007  

Meddelanden 

  Dnr KS 19/358 

9 Kommunrevisionen/KPMG: skrivelse och rapport 20211006 – 

Uppföljning granskning av ärendehantering inom bygg- och 

miljönämnden 

 

  Dnr KS 21/007 

10 Länsstyrelsen Jämtlands län: svar 210910 ang synpunkter på remissen 

bildande av naturreservatet Långtjärnen 

 

  Dnr KS 21/018 

11 SmåKom: 210913 – Inbjudan Höstmöte 17-19 november 2021 

 

12 SmåKom: 211005 - nyhetsbrev oktober 2021 

 

13 SmåKom: 211011 – Arbetsförmedlingens pågående reformering 

 

  Dnr KS 21/018, KS 21/189 

14 SmåKom:  211008 – Remissvar – En rättssäker vindkraftsprövning, 

SOU 2021:53 

  Dnr KS 21/193 

15 Gemensam överförmyndarnämnd: protokollsutdrag 210930, § 11, 

Sammanträdestider 2022 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår, kopplat till meddelande nr 8, att; 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidie i uppdrag att nogsamt 

följa utvecklingen av skolskjutsupphandlingen i nära dialog med Regionen. 

Sture Hernerud, S, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag från Björn Hammarberg, M. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 
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Ks § 221 Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

     Dnr KS 19/098 

1 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.   

   Dnr KS 2021/098 

2 Motion -  Bygg en gästbrygga i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast 

november 2021.   

Dnr KS 2021/136 

3 Motion - För en friskare äldre befolkning, elparcyklar till kommunens 

särskilda boenden. Motionen remitteras till socialnämnden för besvarade 

i kommunfullmäktige senast november 2021.   

Dnr KS 2021/137 

4 Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarade i kommunfullmäktige senast november 

2021.   

Dnr KS 2021/138 

5 Motion - Om kommunen kan upphandla ett antal kor för att kunna 

servera lokalproducerat kött inom äldreomsorg och skola. Motionen 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i 

kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden 

har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden och göra ett samlat svar. 

Dnr KS 2021/145 

6 Motion - Öka tillgänglighet för våra lokala producenter att sälja närodlat 

kött till kommunala verksamheter. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast 

november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att föra en 

dialog med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och göra 

ett samlat svar.  
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Ks § 221 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

Dnr KS 2021/146 

7 Motion - Lokal livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad 

mat. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i 

kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden 

har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden och göra ett samlat svar. 

Dnr KS 2021/170 

8 Motion – Tillgänglighet. Motionen remitteras till socialnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och kommunledningsförvaltningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast december 2021. 

Kommunledningsförvaltningen gör ett samlat svar.  

 

Dnr KS 2021/171 

9 Motion – Kommunala avgifter. Motionen remitteras till socialnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och barn- och 

utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

december 2021. Kommunledningsförvaltningen gör ett samlat svar. 

 

Dnr KS 2021/172 

10 Motion – Ny förskola i Ås. Motionen skickas till 

kommunledningsförvaltningen för vidare remittering. Motionen hanteras 

inom diskussionen Ås skolstruktur.  

Dnr KS 2021/233 

11 Motion - Krokomsportens trafiksituation måste förbättras. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige 

senast april 2022.  

    Dnr KS 2019/296 

12 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 
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Ks § 221 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 2019/315 

13 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 2020/194 

14 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 2020/233 

15 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv 

svarar på förslaget senast i april 2021.  

   Dnr KS 2020/235 

16 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 2020/251 

17 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning senast april 

2021.  

                                                      Dnr KS 2020/252 

18 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 

järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på 

förslaget senast i maj 2021.  
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Ks § 221 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

Dnr 2021/031 

19 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 

20 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 

21 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i september 2021.  

Dnr KS 2021/116 

22 Medborgarförslag - Besluta om att rödmarkera hela Offerdal i 

kommunens vindkraftsplan för framtida vindkraftsetableringar. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/101 

23 Medborgarförslag - Ås båthamn och utveckling av Täng 2:81. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021. 

 Dnr KS 2021/118  

24 Medborgarförslag - Se över trafiksituationen vid Aspås skola och 

förskola för att skapa en trygg och säker miljö för barnen. 

Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på 

förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/124 

25 Medborgarförslag - Stängsel/staket vid Skolvägen/Genvägen i Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i november 2021.   
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Ks § 221 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

   Dnr KS 2021/159 

26 Medborgarförslag - Trafiksituationen på torget i Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på 

förslaget senast i december 2021.  

    Dnr KS 2021/209 

27 Medborgarförslag – Nygammal badplats med brygga för allmänheten i 

Byskogen/sånghusvallen. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast april 

2022. 

Dnr KS 2021/183 

28 Medborgarförslag – Ny skola kan byggas på Ås-Hov 1:13 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som 

själv svarar på förslaget senast april 2022. 

Dnr KS 2021/191 

29 Medborgarförslag – Cykelväg mellan Ösakorsningen – gamla E75 i 

nedre delen av Ås. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast april 

2022. 

Dnr KS 2021/216 

30 Medborgarförslag – Bouleplan i anslutning till Smedjan. 

Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast april 2022. 

_____ 

Revisionsrapporter 

 Dnr KS 19/358 

1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden 

  Dnr KS 21/217 

2.    Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 2021-06-30 
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Ks § 222 Dnr 2021-000061  

Övriga frågor  

Karin Jonsson, C, lyfter styrgrupp VA-utbyggnad södra Krokom och 

kommunstyrelsen tycker det är ett rimligt resonemang att det är en styrgrupp 

med politisk representation. 

_____ 

Eva Ljungdahl, MP, önskar fortsatt diskussion och information avseende 

lönepolicy och löneutveckling.  

Detta tas upp på en kommunstyrelse framöver.  

_____ 
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Ks § 223 Dnr 2021-000234  

Remiss - Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar, 
SOU 2021:51  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt förslag med följande tillägg: 

I remissen har man inte kommenterat påverkan på kommunens-regionens 

förutsättningar. Vi har vid flera tillfällen stoppats upp i byggprocesser på 

grund av artskydd som bedöms utifrån hela landets förutsättningar. Det 

ser väldigt olika ut när det gäller vilka arter som är hotade beroende på 

var i landet man befinner sig. Prövning bör ta hänsyn till det så att inte 

utredningar tar för stora resurser både kontrollerande myndighet och den 

kommun/region projektet befinner sig i. 

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart.     

_____ 

Deltar inte i beslutet 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet.  

_____ 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:  

Deltar ej i beslutet då handlingarna kom igår, samt att remissen är väldigt 

omfattande.  

_____ 

Beskrivning av ärendet  

Krokoms kommun har beretts möjlighet att lämna ett remissvar avseende 

Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt 

gemensamma ansvar.  

Krokoms kommun har fått förlängd svarstid till den 29 oktober 2021.                         



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(64) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Ks § 223 Dnr 2021-000234  

Remiss - Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar, 
SOU 2021:51  

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 28 oktober 2021 

Remiss Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar, SOU 2021:51 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, föreslår att följande läggs till i remissvaret: I remissen 

har man inte kommenterat påverkan på kommunens-regionens 

förutsättningar. Vi har vid flera tillfällen stoppats upp i byggprocesser på 

grund av artskydd som bedöms utifrån hela landets förutsättningar. Det ser 

väldigt olika ut när det gäller vilka arter som är hotade beroende på var i 

landet man befinner sig. Prövning bör ta hänsyn till det så att inte 

utredningar tar för stora resurser både kontrollerande myndighet och den 

kommun/region projektet befinner sig i. 

Maria Jacobsson, S, föreslår redaktionella ändringar.  

Hans Åsling, C, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.  

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget samt Maria 

Jacobssons, S, förslag.  

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till grundförslaget samt Maria 

Jacobssons, S, förslag. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar remissen enligt förslag.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag och förslag om redaktionella 

ändringar.  

Ordförande kommer först fråga på grundförslaget, sedan på tilläggsförslaget 

och sist frågar hon på redaktionella ändringar.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 
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Ks § 223 (forts) Dnr 2021-000234  

Remiss - Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar, 
SOU 2021:51  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

Efter fråga på redaktionella ändringar finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller dessa.  

_____ 

Kopia till 

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se  
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