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Ks § 188 Dnr 2020-000002  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar: 

Tillägg:  

- Barn- och utbildningsnämndens reglemente - Sammanträde på 

distans 

- Övriga frågor 

_____________________________________________________________  
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Ks § 189 Dnr 2020-000003  

Informationer  

Oscar Aspman, verksamhetschef Renhållning och Ulla Schill, 

samhällsbyggnadschef 

 VA Åre 

_____ 

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Coronaläget 

 Upphandling särskild kollektivtrafik 

 ProjektCompanion – översikt 

 Projekt D-Rural ett Horizonprojekt 

_____  

Elisabeth Wickzell, kommunikationsstrateg 

 Platsvarumärke 

_____ 

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

 Svenska rallyt 

 Ordförandeskapet i bygg- och miljönämnden 

 Vindkraftsplanen  

_____ 
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Ks § 190 Dnr 2020-000094  

Näringslivsfrågor 

Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från 

näringslivsutskottet.   

Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om: 

 Deltagande i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 

 Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 

 Dialog kring företagsklimat - Vad kan vi göra gemensamt och 

individuellt för att förbättra företagsklimatet i Krokoms kommun 

 Fiberfrågan  

_____ 
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Ks § 191 Dnr 2020-000083  

Ekonomisk uppföljning 2020 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen 

efter nio månader 2020.   

Underlag  

Ekonomisk uppföljning efter nio månader 2020 

_____ 
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Ks § 192 Dnr 2020-000142  

Personalekonomisk uppföljning 

Hanna Vesterlund, HR-chef och Regina Stenlund Pettersson, HR-konsult 

redovisar den personalekonomiska uppföljningen, bland annat löneläget och 

utbildningsinsatser.   

Underlag  

Presentation – Kommunen som arbetsgivare 

_____ 
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Ks § 193 Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera rambudget 2021, plan          

2022-2023 enligt samverkanspartiernas förslag i enlighet med 

sammanställning daterad 2020-10-19.      

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

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

beslutet. S återkommer till kommunfullmäktige med eget förslag på budget. 

Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet. V återkommer till 

kommunfullmäktige med eget förslag på budget. 

Niclas Höglund, JVK, deltar inte i beslutet. JVK återkommer till 

kommunfullmäktige med eget förslag på budget. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Den rambudget som kommunfullmäktige antog den 1 oktober 2020 behöver 

justeras med anledning av fel i underlagen. En intäktspost på 12 miljoner 

kronor var dubbelräknad varför det budgeterade resultatet felaktigt visade ett 

för bra värde. I samverkanspartiernas sammanställning har budgeterade 

ramar till verksamheten sänkts liksom kostnaden för planenlig avskrivning. 

2021 års budgeterade resultat har sänkts till 6 miljoner kronor.    

Underlag för beslut   

Samverkanspartiernas förslag till rambudget 2020, plan 2021-2022 – 

Sammanställning daterad 2020-10-19 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

justera rambudget 2021, plan 2022-2023 enligt samverkanspartiernas förslag 

i enlighet med sammanställning daterad 2020-10-19.      
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Ks § 193 (forts) Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, samverkanspartiernas förslag.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 194 Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Kort sammanfattning 

Vid Kommuninvests föreningsstämma den 16 april 2020 beslutades om 

förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk Förening. Förändringarna 

avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta 

kapitalisering.            

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Krokoms kommun ska senast den 2020-11-20 till Kommuninvest 

ekonomisk förening (”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 

2.700.000 kronor. Detta ska ses som en första inbetalning från nuvarande 

nivå på 900 kronor/invånare. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för att inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. Totalt ska 

preliminärt 3.159.200 kronor betalas in de kommande åren, utöver det 

belopp som anges i punkt 1. Efter fullgjorda inbetalningar kommer 

kommunens nya insatskapital att motsvara 1300 kronor/invånare, vilket 

för närvarande blir 19.042.400 kronor (Totalbeloppen är preliminära på 

grund av att antalet invånare som ligger till grund för beräkningen kan 

komma att räknas om.). 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning 

av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

4. Inbetalningarna hanteras inom kommunens normala likvida flöden. 

Inbetalningarna innebär ingen resultatpåverkan, då de anses innebära en 

ökning av kommunens finansiella anläggningstillgångar (Vi byter 

tillgångsslag från likvida medel).      

_____________________________________________________________ 
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Ks § 194 (forts) Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Beskrivning av ärendet 

Om Kommuninvest 

Krokoms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 

kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 

finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 

Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  

Krokoms förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-30 till 2.700.000 

kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 

härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen 

från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 

ska därför återbetalas till medlemmarna. 
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Ks § 194 (forts) Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 

och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 

kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 

nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 

därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 

för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 

kommande fyra åren enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 

stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 

belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor 

per invånare för regioner). 
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Ks § 194 (forts) Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Kommuninvests delägare har historiskt fått utdelning på överskott av kapital 

som Kommuninvest placerat varje år. Utdelningen har för Krokoms del legat 

runt 1 mnkr/år. Utdelningar lär fortsätta, förutsatt att Kommuninvests 

placeringar medger det även i framtiden.                      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 12 oktober 2020  

Skrivelse från Kommuninvest, inklusive bilagor 2020-09-03 

Stämmohandlingar, Kommuninvest 2020-04-16 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i fyra punkter, grundförslaget, som föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Krokoms 

kommun ska senast den 2020-11-20 till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 2.700.000 kronor. Detta ska ses 

som en första inbetalning från nuvarande nivå på 900 kronor/invånare.         

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för att inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. Totalt ska preliminärt 

3.159.200 kronor betalas in de kommande åren, utöver det belopp som anges 

i punkt 1. Efter fullgjorda inbetalningar kommer kommunens nya 

insatskapital att motsvara 1300 kronor/invånare, vilket för närvarande blir 

19.042.400 kronor (Totalbeloppen är preliminära på grund av att antalet 

invånare som ligger till grund för beräkningen kan komma att räknas om.).   

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 4. Inbetalningarna hanteras inom 

kommunens normala likvida flöden. Inbetalningarna innebär ingen 

resultatpåverkan, då de anses innebära en ökning av kommunens finansiella 

anläggningstillgångar (Vi byter tillgångsslag från likvida medel).   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 
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Ks § 194 (forts) Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

 



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(42) 

Sammanträdesdatum 

21 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 195 Dnr 2020-000183  

Delårsrapporter 2020, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

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 januari-

augusti 2020 (under förutsättning att förbundets revisorer i sin 

granskning uppfattar delårsrapporten att i allt väsentligt vara ok).   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar delårsbokslut för perioden 

januari-augusti. 

Förbundet redovisar måluppföljning, där prognosen för 2020 är att av totalt 

fem inriktningsmål uppfylls tre helt och två delvis. 

Förbundet har i sin budget för 2020 ett planerat underskott på 4 mnkr, som är 

tänkt att täckas av periodiserade intäkter från statsbidrag kopplat till de stora 

skogsbränder som drabbade förbundets geografiska område sommaren 2018. 

Periodbudgeten till och med augusti har ett budgeterat resultat på -2,7 mnkr. 

Utfallet är -1,4 mnkr, det vill säga något bättre än planerat. 

En preliminär resultatprognos för helåret pekar på ett utfall i linje med 

budget, det vill säga ett underskott på -4 mnkr.                     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 6 oktober 2020 

Delårsrapport 2020, Jämtlands räddningstjänstförbund   
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Ks § 195 (forts) Dnr 2020-000183  

Delårsrapporter 2020, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att Krokoms kommun godkänner för sin del 

delårsrapporten för januari-augusti 2020 (under förutsättning att förbundets 

revisorer i sin granskning uppfattar delårsrapporten att i allt väsentligt vara 

ok).    

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 196 Dnr 2020-000188  

Delårsrapporter 2020 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 januari-

augusti 2020 (under förutsättning att revisorernas granskning inte 

föranleder annat). 

2. Krokoms kommun noterar med oro den relativt låga måluppfyllelsen 

avseende utbildningsverksamheten.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat delårsrapport för perioden januari-

augusti 2020. 

Måluppfyllelsen för de åtta mål som är kopplade till förbundsordning och 

ägardirektiv är varierande. Vad gäller måluppfyllelsen för 

utbildningsverksamheten så har den försämrats läsåret 2019/2020.  

För årets åtta första månader redovisar förbundet en positiv budgetavvikelse 

med cirka 4,4 mnkr. Prognosen för helåret är plus 5 mnkr, att jämföras med 

ett budgeterat nollresultat. 

För Krokoms kommuns del pekar prognosen för 2020 på att kostnaden för 

våra elever blir cirka 1,7 mnkr lägre än vad förbundet budgeterat för och 

ligger nära den nivå som Krokoms kommuns budget för 

gymnasieverksamheten är.                        

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 12 oktober 2020 

Delårsrapport 2020, Jämtlands gymnasieförbund 
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Ks § 196 (forts) Dnr 2020-000188  

Delårsrapporter 2020 Jämtlands Gymnasieförbund 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Krokoms 

kommun godkänner för sin del delårsrapporten för januari-augusti 2020 

(under förutsättning att revisorernas granskning inte föranleder annat).         

2. Krokoms kommun noterar med oro den relativt låga måluppfyllelsen 

avseende utbildningsverksamheten.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 197 Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kort sammanfattning 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp föreslår i en motion att 

kulturskolan i Krokom ska vara avgiftsfri för alla barn.           

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över barn- och 

utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige och har följande att 

tillägga: 

Barn- och utbildningsnämnden har i sin beredning av ärendet föreslagit 

kommunfullmäktige att avslå motionen vilket också kommunstyrelsen 

förordar. Inom kommunstyrelsens verksamheter har kultur- och 

fritidsverksamheterna nyligen justerats för att i ännu större utsträckning 

ge ungdomar kontakt med och utveckling inom kultur. Det är viktigt att 

nuvarande aktiviteter tillåts samverka och utvecklas fullt ut innan 

kommunens kostnader ökas.    

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S, Annika Hansson, S och Marie 

Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.  

_____  

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp föreslår i en motion att 

kulturskolan i Krokom ska vara avgiftsfri för alla barn.      

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen den 1 september 

2020, § 71 och föreslår att den avslås.                 

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 7 oktober 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 1 september 2020, § 71 

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 
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Ks § 197 (forts) Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 

Jan Runsten, MP, föreslår bifall till grundförslaget.    

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över barn- och 

utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige och har följande att 

tillägga: Barn- och utbildningsnämnden har i sin beredning av ärendet 

föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen vilket också 

kommunstyrelsen förordar. Inom kommunstyrelsens verksamheter har 

kultur- och fritidsverksamheterna nyligen justerats för att i ännu större 

utsträckning ge ungdomar kontakt med och utveckling inom kultur. Det är 

viktigt att nuvarande aktiviteter tillåts samverka och utvecklas fullt ut innan 

kommunens kostnader ökas.  

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.  

Omröstning begärs.  

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller förslaget om att 

bifalla motionen röstar Nej.  
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Ks § 197 (forts) Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Omröstningsresultat Ja Nej Avstår 

Karin Jonsson, C, ordförande X   

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande X 

Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande X 

Hans Åsling, C X 

Bengt Nord, C X 

Jannike Hillding, M X 

Jan Runsten, MP X 

Rasmus Ericsson, KD X 

Sture Hernerud, S X 

Annika Hansson, S X 

Marie Svensson, V X 

Niclas Höglund, JVK X 

Jan Englund, SD X 

Med 9 Ja och 4 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

grundförslaget.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 198 Dnr 2020-000239  

Ansökan om finansiering av Jämtlands läns första 
fontänhus 

Kort sammanfattning 

En ansökan om kommungemensam finansiering om 1 567 430 kronor till att 

bedriva Fontänhus med placering i Jämtlands län med start januari 2021 har 

kommit in till kommunen.        

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om finansiering för verksamhetsåret 

2021 gällande Fontänhusverksamhet. Detta då Krokoms kommun möter 

målgruppens behov genom ordinarie verksamhet.       

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att avslå 

ansökan.  

Fontänhusmetoden har funnits sedan 40-talet och har sitt ursprung i New 

York. I Sverige startade det första fontänhuset 1980 i Stockholm. 

Intresseföreningen Fontänhus Jämtland Härjedalen har för avsikt att starta ett 

första Fontänhus i Jämtlands län under januari månad 2021. Fontänhus 

vänder sig till personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning i åldrarna 16-65 år. Fontänhus syftar till att bedriva så 

kallad klubbhusverksamhet enligt Fountanhouse internationella riktlinjer 

(Clubhouse International). Målsättningen är att rekrytera två handledare och 

en klubbhuschef. Vid deltagande i fontänhus-verksamheten lägger varje 

medlem upp sina egna tider och arbetsuppgifter tillsammans med sin 

handledare. Det finns inga krav på remiss för en medlems deltagande i 

fontänhuset. Fokuset ligger på färdigheter och trivsel samt att man formar 

och driver klubbhuset tillsammans.               
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Ks § 198 (forts)  Dnr 2020-000239  

Ansökan om finansiering av Jämtlands läns första 
fontänhus 

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 7 oktober 2020 

Socialnämnden 22 september 2020, § 125  

Ansökan till kommunerna Bräcke, Krokom, Åre och Östersund 17 juli 2020 

Budget år 2021 Jämtlands första fontänhus 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, Marie Svensson, V, Karin Jonsson, C, Annika Hansson 

S, Andreas Karlsson, C och Jan Englund, SD, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

avslår ansökan om finansiering för verksamhetsåret 2021 gällande 

Fontänhusverksamhet. Detta då Krokoms kommun möter målgruppens 

behov genom ordinarie verksamhet.    

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Intresseföreningen Fontänhus Jämtland Härjedalen 

Socialnämnden 

 



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(42) 

Sammanträdesdatum 

21 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 199 Dnr 2020-000203  

Remiss - ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet 

”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen SOU 2020:37”.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt nedan.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet 

”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen SOU 2020:37”.  

Betänkandet är dock omfattande och komplicerat vilket gör det svårt att med 

kommunens begränsade administrativa resurser analysera och ta ställning till 

samtliga delar och konsekvenser i betänkandet. Svaret nedan får ses i ljuset 

av detta. 

Svar på remiss – ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37  
Krokoms kommun uppskattar, trots svårigheten att med begränsade 

administrativa resurser ge ett heltäckande svar, möjligheten att få avge 

kommunens perspektiv.  

Krokoms kommun tar sin utgångspunkt i den kommunala kompetensen, det 

vill säga kommunen tar inte ställning till de politiska/ideologiska 

ställningstagandena. Med detta sagt vill kommunen främst trycka på följande 

delar: 

 Den kommunala ekonomin är välkänt utmanande i vårt land och 

Krokoms kommun, liksom övriga kommuner i länet, är inget undantag i 

detta fall. 
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Ks § 199 (forts) Dnr 2020-000203  

Remiss - ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 

 Det är kommunens mening att det i första hand är staten som har 

ersättningsansvaret vid arbetslöshet och att det kommunala 

försörjningsstödet aldrig kan ses som en del i detta ansvar. Det är viktigt 

att det inte blir en förskjutning i denna ansvarsfördelning så att det 

uppstår en ökad försörjningsbörda för kommunerna kopplat till 

arbetslöshet. Snarare skulle nuvarande fördelning behöva skjutas mer åt 

statens håll då.  

 Statens kostnader för försäkringen tycks inte öka med detta förslag. De i 

vissa fall kortare ersättningsperioderna ger dock en risk för att 

kommunernas kostnader för socialtjänsten ökar. Detta är ett exempel på 

en olämplig ansvarsförskjutning. 

 Sammantaget är kommunen positiv till en reform som förbättrar det 

ekonomiska skyddet vid arbetslöshet, minskar kommunernas kostnader 

för försörjningsstödet samt skapar stabila ekonomiska ramar.      

 Tidskrav kommer att ersättas med inkomstkrav. Hur kommer detta slå 

kring så kallade kompetensutvisningar om man är i en kommunal 

arbetsmarknadsinsats? Från Krokoms kommuns sida vill vi säkerställa att 

kompetensutvisningarna inte ökar.           

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 9 oktober 2020 

Remiss av ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Rasmus Ericsson, KD, föreslår att följande läggs till som punkt: ”Tidskrav 

kommer att ersättas med inkomstkrav. Hur kommer detta slå kring så kallade 

kompetensutvisningar om man är i en kommunal arbetsmarknadsinsats? Från 

Krokoms kommuns sida vill vi säkerställa att kompetensutvisningarna inte 

ökar.” 

Björn Hammarberg, M och Hans Åsling, C, yttrar sig.           
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Ks § 199 (forts) Dnr 2020-000203  

Remiss - ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar remissen enligt förslag.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag.   

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

tilläggsförslaget.     

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.     

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Arbetsmarknadsdepartementet  
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Ks § 200 Dnr 2020-000228  

Formaliserat samarbete med Projekt Mittstråket 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen ska delta i partnerskapet 

Mittstråket.           

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen ska delta i partnerskapet Mittstråket. Finansiering med       

25 800 kronor per år sker inom ramen för kommunstyrelsens budget.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 2 

september 2020 framgår nedan.  

Från Region Västernorrland har ett PM gällande partnerskap i Projekt 

Mittstråket inkommit. 

Mittstråket är ett projekt som förbinder tillväxtmotorerna Trondheim, 

Östersund och Sundsvall samt mellanliggande mindre kommuner och 

medför viktiga flöden av människor och gods. Under många år har aktörer i 

mittnorden drivit frågan gällande förbättrade öst- västliga transporter. Syftet 

med Projekt Mittstråket är att skapa ett hållbart gränsöverskridande 

transportstråk som länkar samman människor och verksamheter samt stärker 

utvecklingen i Mittnorden.  

Länsstyrelsen Västernorrland har tidigare varit huvudman för projektet och 

samarbetspartners var då kommunerna Bräcke, Krokom, Östersund, Åre, 

Sundsvall samt Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen och Region 

Västernorrland. I dag är ambitionen att region Jämtland Härjedalen och 

Region Västernorrland ska driva projektet tillsammans med andra aktörer. 

Den totala budgeten för projektet är 750 000 kronor per år fördelat på 

kommunerna och regioner varav cirka tio procent går till verksamheten. 

Krokoms kommun kommer finansiera 25 800 kronor per år i projektet. 

Tanken är att tre olika sektioner ska sammansättas och på så sätt skapa 

samverkan i projektet.  
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Ks § 200 (forts) Dnr 2020-000228  

Formaliserat samarbete med Projekt Mittstråket 

En styrgrupp tillsätts med representanter från de aktörer som väljer att gå 

med i projektet. Styrgruppens uppgift är att bidra till frågor gällande 

prioriteringar, utveckling av visioner, mål och målår samt att se till att 

samverkan kring strategiska frågor säkerställs. En arbetsgrupp tillsätts med 

tjänstemän från de aktörer som väljer att delta i projektet.  

Arbetsgruppens uppgift är att framställa frågor till styrgruppen, bredda 

förslag till kommunikationsplan, ta fram förslag och bidra till 

påverkansarbetet med mera. Ett kansli tillsätts för att koordinera och 

samordna arbetet. Kansliets uppgift är att skapa en arena för dialog, anordna 

möten, seminarium, följa upp utvecklingsstrategin med mera. Kansliet 

bemannas med en deltidstjänst.                      

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 7 oktober 2020 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 september 2020, § 88 

PM - Förslag om formaliserad samverkan för Mittstråket utveckling 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunen ska delta i partnerskapet Mittstråket. Finansiering med 25 800 

kronor per år sker inom ramen för kommunstyrelsens budget.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 201 Dnr 2020-000229  

Igångsättningstillstånd nybyggnad av förskola i 
centrala Krokom för minst 170 barn 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 2 september 2020.           

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för en ny förskola i 

centrala Krokom för minst 170 barn.  

2. Investeringen finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade 

investeringsutrymme.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

igångsättningstillstånd för nybyggnation av tio-avdelnings förskola (SABY § 

86).  

Medel för tio avdelningar finns avsatt i investeringsbudgeten. Det är tidigare 

beslutat att förskolebyggnaden ska upphandlas via SKR Kommentus 

ramaval.  De förskolebyggnaderna är inte uppbyggda med klassiska 

förskoleavdelningar utan baseras på flexibla enheter och baser. Därför 

behövs ett förtydligande att igångsättningstillståndet gäller en förskola som 

ska rymma minst 170 barn och inte tio avdelningar. Tidigare benämningen 

tio-avdelningsförskola anger barn- och utbildningsnämndens behov av en 

förskola för 170 barn.  

Med anledning av ovan föreslås kommunstyrelsen bevilja  

igångsättningstillstånd för en förskola i centrala Krokom som rymmer minst 

170 barn.                   

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 7 oktober 2020 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 september 2020, § 86 
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Ks § 201 (forts) Dnr 2020-000229  

Igångsättningstillstånd nybyggnad av förskola i 
centrala Krokom för minst 170 barn 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M och Jannike Hillding, M yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att                  

1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för en ny förskola i 

centrala Krokom för minst 170 barn. 2. Investeringen finansieras via 

samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ks § 202 Dnr 2020-000241  

Föreningsstöd - covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge avdelningen för näringsliv, kultur och 

fritid uppdraget att utforma ansökningshandlingar och rutiner för 

ansökningsförfarande samt utforma fördelningsprinciper och 

ansökningshandlingar. De ska även redovisa icke påverkbara fasta 

kostnader såsom för fastigheter/hyra men de ska vara ställda mot det 

egna kapital föreningen har och deras förmåga att klara kostanden själva. 

2. Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid får i uppdrag att skyndsamt 

skicka ut ansökningshandlingarna till föreningarna och tillse att 

fördelningen av stöden kan beslutas om på nästa kommunstyrelse den 16 

november 2020.     

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

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 (se bilaga 1).  

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.  

Det var inte alla föreningar som i enkäten angav rena siffror på sina 

uteblivna intäkter/ökade kostnader – men den totala summan på de som 

faktiskt angett siffror ligger på strax under 3, 5 miljoner (till och med augusti 

2020).  
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Ks § 202 (forts) Dnr 2020-000241  

Föreningsstöd - covid-19 

Då förutsättningarna för att komma igång med intäktsskapande verksamhet 

fortfarande är begränsade och ser ut att fortsätta vara så, föreslås att 

kommunstyrelsen avsätter medel för akut föreningsstöd. 

Fördelningsprinciperna för att få stödet ska baseras bland annat på en 

beskrivning av intäktsbortfall/kostnader kopplade till pandemin samt 

relateras till föreningens omsättning (se bilaga 2).  

Ansökan ska innehålla en beskrivning av situationen och hur man kunnat 

göra besparingar/ställa om samt huruvida man beviljats andra stöd. Ansökan 

ska också innehålla en ekonomisk beskrivning i siffror (se bilaga 3).                

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 12 oktober 2020 

Bilaga 1: Föreningar och Covid 19 (enkätsammanställning) 

Bilaga 2: Förslag fördelningsprinciper 

Bilaga 3: Förslag ansökningshandling 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Bengt Nord, C, föreslår tillägg i grundförslagets punkt 3; De ska även 

redovisa icke påverkbara fasta kostnader såsom för fastigheter/hyra men de 

ska vara ställda mot det egna kapital föreningen har och deras förmåga att 

klara kostanden själva. 

Ajournering begärs klockan 14.26-14.39 

Maria Jacobsson, S, föreslår att grundförslagets punkt 1 styrks samt bifall till 

Bengt Nords, C, tilläggsförslag. 

Hans Åsling, C, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag om att stryka 

grundförslagets punkt 1. 

Karin Jonsson, C, föreslår att grundförslagets punkt 2 stryks.  

Björn Hammarberg, M, föreslår att avdelningen för näringsliv, kultur och 

fritid får i uppdrag att skyndsamt skicka ut ansökningshandlingarna till 

föreningarna och tillse att fördelningen av stöden kan beslutas om på nästa 

kommunstyrelse den 16 november 2020.  

Niklas Höglund, JVK, yttrar sig. 
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Ks § 202 (forts) Dnr 2020-000241  

Föreningsstöd - covid-19 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget som består av tre punkter:  

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 500 000 kr i föreningsstöd.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att presidiet har beslutsrätt om fördelningen av 

medlen, baserat på prioriteringsförslag från tjänstemännen. 

3.Kommunstyrelsen beslutar att ge avdelningen för näringsliv, kultur och 

fritid uppdraget att utforma ansökningshandlingar och rutiner för 

ansökningsförfarande samt utforma fördelningsprinciper och 

ansökningshandlingar.  

Till det har kommit förslag om att styrka punkt 1 och 2, ett tilläggsförslag 

samt ett förslag från Björn Hammarberg, M.   

Ordförande kommer att fråga på punkt 1 och punkt 2, var för sig, på punkt 3 

med tillägg och sist på Björn Hammarbergs, M, förslag. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på att stryka grundförslagets punkt 1 finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på att stryka grundförslagets punkt 2 finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på grundförslagets punkt 3 med tillägg finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på Björn Hammarbergs, M, förslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

_____  

Kopia till 

Anna-Carin Svedén 

Andreas Eriksson 

Louise Öhnstedt 

Erika Andersson Jonsson 
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Ks § 203 Dnr 2020-000146  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente - 
Sammanträde på distans 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår ändring i 

barn- och utbildningsnämndens reglemente angående sammanträden på 

distans.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot barn- och 

utbildningsnämndens förslag.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente medger i dag att ledamöter får, 

om särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, 

delta på sammanträden på distans. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att 

reglementet ändras så att sammanträden på distans tillåts även efter det att 

krisledningsnämnden avaktiverats, så som också beslutats för 

kommunstyrelsen reglemente.       

Underlag för beslut  

Barn- och utbildningsnämnden den 20 oktober 2020, § 91  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen har inget att erinra mot barn- 

och utbildningsnämndens förslag.      

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen har inget att erinra 

mot barn- och utbildningsnämndens förslag.      

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Ks § 203 (forts) Dnr 2020-000146  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente - 
Sammanträde på distans 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 204 Dnr 2020-000010  

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Länsstyrelsen Jämtlands Län bjuds in till samtal innan nästa remissvar 

avseende bildande av naturreservat ska lämnas.      

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

En enig kommunstyrelse står bakom följande protokollsanteckningar:  

Naturreservat/Nyckelbiotoper bör stoppas i Krokoms kommun i väntan på 

analys där produktion och miljönytta utreds ordentligt. 

Vi vill se nya rutiner runt handläggningen av reservat i Krokoms kommun. 

Vi ser att reservatbildningarna stoppas och nya rutiner införs.  

_____________________________________________________________ 

Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden:  

  Dnr 22 

1 Näringslivsutskottet: protokoll 200902 

 

  Dnr 24 

2 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 200907 Primärkommunala 

samverkansrådet 

 

3 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 200907 Regionens 

samverkansråd 

 

4 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: protokollsutdrag 

200921 – Budget 2021 

 

  Dnr 28 

5 Överförmyndarnämnden: protokollsutdrag 200924 § 18 – 

Budgetuppföljning/delårsbokslut/prognos 2020 
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Ks § 204 (forts) Dnr 2020-000010  

Meddelanden 

6 Överförmyndarnämnden: protokollsutdrag 200924 § 19 – Delårsrapport 

internkontroll 2020 

 

7 Valgamaa Jämtlands län ekonomisk förening:  protokoll från årsstämma 

200916 

 

  Dnr KS 17/267 

8 Jordbruksverket: Beslut 200929 – utbetalning av projektstöd för 

projektet Grönt Center i Ås, journalnummer 206-5181-16 inom 

landbygdsprogrammet 2014-2020, 256 085 kr. 

 

9 Jordbruksverket: Beslut 200929 – utbetalning av projektstöd för 

projektet Grönt Center i Ås, journalnummer 206-5181-17 inom 

landbygdsprogrammet 2014-2020, 35 251 kr. 

 

  Dnr KS 19/326 

10 Region Jämtland Härjedalen:  protokollsutdrag 200915, § 128 – 

Upphandling Särskild Kollektivtrafik 2020, trafikområde 

Krokom/Strömsund 

 

  Dnr KS 20/005 

11 Kommunstyrelsens presidium:  korta anteckningar från möte 201007 

 

  Dnr KS 20/019 

12 SmåKom: nyhetsbrev oktober 2020  

 

  Dnr KS 20/019 

13 SmåKom:  skrivelse 201008, Återbetalning av medlemsavgift 2020 

 

  Dnr KS 20/176 

14 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 200921 om bildande av 

naturreservatet Strömhöjden 
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Ks § 204 (forts) Dnr 2020-000010  

Meddelanden 

  Dnr KS 20/238 

15 Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 200921 – 

Utredning av ansvarsfördelning för VUX i Krokom, Åre och Östersunds 

kommun 

_____     

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår att Länsstyrelsen Jämtlands Län bjuds in till 

samtal innan nästa remissvar avseende bildande av naturreservat ska lämnas.      

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår att Länsstyrelsen Jämtlands Län bjuds in 

till samtal innan nästa remissvar avseende bildande av naturreservat ska 

lämnas.      

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Länsstyrelsen Jämtlands Län  
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Ks § 205 Dnr 2020-000011  

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 19/262 

2 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.  

 Dnr KS 2019/208 

3 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen 

remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och 

miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast november 2020.  

  Dnr KS 2019/345 

4 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till 

Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

              Dnr KS 2019/347 

5 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

  Dnr KS 19/357 

6 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras 

till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast 

december 2020.  

  Dnr KS 19/368 

7 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till 

barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige 

senast december 2020. 
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Ks § 205 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 2020/058 

8 Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

februari 2021.  

   Dnr KS 2020/184 

9 Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken. 

Motionen skickas till kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2020/193 

10 Motion – Bjud in representanter för fackliga organisationer till 

kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa 

yttranderätt. Motionen skickas till kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2020/221 

11 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

    Dnr KS 2019/288 

12 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 

13 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 

  Dnr KS 2019/315 

14 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. 
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Ks § 205 (forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 2020/062 

15 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i augusti 2020.  

Dnr KS 2020/194 

16 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås. 

Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2020/232 

17 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg 

Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2020/233 

18 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för 

remittering. 

Dnr KS 2020/234 

19 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget 

skickas till kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2020/235 

20 Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och 

helger. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för remittering. 

_____ 

 

Revisionsrapporter 

 Dnr KS 19/358 

1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden 

_____ 
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Ks § 206 Dnr 2020-000124  

Övriga frågor  

Jäv 

Björn Hammarberg, M, anmäler jäv. 

_____________________________________________________________ 

Frågor 

Ronny Karlsson, SD, ställer frågor om vindkraft. 

_____ 

Maria Jacobsson, S, ställer frågor om den enkät som skickats ut om 

vindkraftsplanen.   

_____ 

 


