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22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 1

Dnr 2020-000002

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändring:
Tillägg: Initiativärende – Utbildning i verksamhetssystem
_____________________________________________________________
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 2

Dnr 2020-000003

Informationer
Oscar Aspman, verksamhetschef renhållning
 Utredningen kring insamling av matavfall
_____
Åke Wilhelmsson, kommunledningsförvaltningen, Virpi Nordell, bygg- och
miljöavdelningen, Frida Wimmercranz, socialförvaltningen och Monica
Andersson, barn- och utbildningsförvaltningen
 Digitalisering
_____
Jonas Törngren, kommundirektör
 Skolstruktur, Tillväxtstrategi
 Verksamhetskonferens 6-7 februari 2020
 Medborgardialog
 Omlokalisering kommunala tjänster
 Hållplats Nälden
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 3

Dnr 2019-000328

Inriktningsbeslut mottagning av biologiskt avfall i
Jämtlands län
Kort sammanfattning
Förslag från samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019, § 91.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar enligt följande - som är lika för hela länet
-

Krokoms kommun ska stötta och medverka i Östersunds kommuns
förstudie kring en mottagningsanläggning för behandling av biologiskt
avfall. I detta skede handlar det om att stötta med information om
kommunens avfallshantering och är inte förknippat med omkostnader.

-

Krokoms kommun ställer sig positiv till att kommunen deltar i ett
framtida samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län gällande
omhändertagande av kommunens biologiska avfall.

-

Krokoms kommun ger lämplig tjänsteman i uppdrag att företräda
kommunen i de fortsatta samtalen med övriga kommuner i syfte att nå ett
samverkansavtal för omhändertagande av kommunens biologiska avfall.

-

Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske av utsedd tjänsteman om
hur samarbetet utvecklas.

2. Kommunstyrelsen beslutar att Krokoms kommuns utsedda tjänsteman tar
med sig frågan om att en gemensam driftsform mellan kommunerna skall
utredas, exempelvis förbund, bolag, etc.
_____________________________________________________________
Protokollsanteckning
Björn Hammarberg, M, lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunen ska så klart stötta processen, men det innebär samtidigt ett ökat
åtagande och därmed en ökad kostnad. Att påstå något annat är, milt
uttryckt, vilseledande. Generellt behövs en större medvetenhet och ökad
tydlighet om att arbetstid är en begränsad och kostsam resurs som ska
användas med sparsamhet och förstånd.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 3 (forts)

Dnr 2019-000328

Inriktningsbeslut mottagning av biologiskt avfall i
Jämtlands län
Beskrivning av ärendet
I juni 2018 beslutade regeringen om krav på kommunerna att tillhandahålla
insamlingssystem för matavfall från hushåll. Senast vid utgången av
december 2020 ska hushållen erbjudas utsortering av matavfall. Östersunds
kommun beslutade i maj 2019 att påbörja en förstudie med inriktningen att
bli en aktör för hela Jämtlands län för mottagning och rötning av matavfall
och annat biologiskt avfall. För att möjliggöra en byggnation av en
rötningsanläggning så behöver de kommuner som avser att skicka biologiskt
avfall till den tänkta anläggningen ta ett ansvar för att sortera ut, samla in
och frakta matavfall och annat biologiskt avfall till Östersund.
Primärkommunala samverkansrådet beslutade i oktober 2019 att ställa sig
bakom förslaget till inriktningsbeslut om deltagande i förstudien.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 24 oktober 2019, § 91.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 25 november 2019
Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019, § 91
Bilaga 1. Inriktningsbeslut mottagning av biologiskt avfall i Jämtlands län
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår att Krokoms kommuns utsedda tjänsteman tar
med sig frågan om att en gemensam driftsform mellan kommunerna skall
utredas, exempelvis förbund, bolag, etc.
Björn Hammarberg, M och Hans Åsling, C, yttrar sig.
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 3 (forts)

Dnr 2019-000328

Inriktningsbeslut mottagning av biologiskt avfall i
Jämtlands län
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar enligt följande - som är lika för hela länet
- Krokoms kommun ska stötta och medverka i Östersunds kommuns
förstudie kring en mottagningsanläggning för behandling av biologiskt
avfall. I detta skede handlar det om att stötta med information om
kommunens avfallshantering och är inte förknippat med omkostnader.
- Krokoms kommun ställer sig positiv till att kommunen deltar i ett
framtida samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län gällande
omhändertagande av kommunens biologiska avfall.
- Krokoms kommun ger lämplig tjänsteman i uppdrag att företräda
kommunen i de fortsatta samtalen med övriga kommuner i syfte att nå ett
samverkansavtal för omhändertagande av kommunens biologiska avfall.
- Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske av utsedd tjänsteman om
hur samarbetet utvecklas.
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
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 4

Dnr 2019-000374

Översyn av kommunens nyttjandegrad av egna samt
hyrda lokaler och förslag till besparingar på lokaler och
kontor
Kort sammanfattning
Den 5 december 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå att
kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av kommunens
nyttjandegrad av egna och inhyrda lokaler och återkomma med förslag på
besparingar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra en översyn
av kommunens nyttjandegrad av egna och inhyrda lokaler och
återkomma med förslag på besparingar.
2. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 2020-04-22.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 december 2019, §
111.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 januari 2019
Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsnämnden den 5 december 2019, § 111
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Hans Åsling, C, Björn Hammarberg, M, Karin Jonsson, C, Karin Wallén, C
och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 4 (forts)

Dnr 2019-000374

Översyn av kommunens nyttjandegrad av egna samt
hyrda lokaler och förslag till besparingar på lokaler och
kontor
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av kommunens
nyttjandegrad av egna och inhyrda lokaler och återkomma med förslag på
besparingar. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 2020-04-22.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom
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22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 5

Dnr 2019-000108

Medborgarförslag - Rusta upp vägen mellan Änge och
Stavre, Offerdal
Kort sammanfattning
Ett medborgarförslag om att rusta upp vägen mellan Änge och Stavre har
inkommit. Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för svar
i kommunfullmäktige senast februari 2020.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med text som framgår
under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från förslagsställare, som önskar att
kommunen prioriterar att rusta upp vägen mellan Änge och Stavre.
Svar på medborgarförslaget
Vi förstår frustrationen med en dålig grusväg. Vi har i Krokoms kommun
5 470 kilometer väg varav 4 850 kilometer är grusväg. Alla dessa kilometer
väg är i de flesta fall av det skick som beskrivs i medborgarförslaget mellan
Änge och Stavre. Kommunen försöker driva att det ska prioriteras mer
pengar till underhåll för dessa vägar. Det har från kommunens sida
föreslagits Grusvägspaket, EU projekt, med mera, för att säkra att vägarna är
farbara under hela året, för att möjliggöra att medborgare kan bo och arbeta i
hela våran kommun. De flesta av dessa kilometer väg är Trafikverkets, så
kommunen kan inte gå in och göra som de tycker med deras vägar. Det är
också statliga medel som ska användas för att underhålla och belägga dessa
vägar. Kommunen bör inte gå in med skattemedel för att förbättra statliga
vägar utan behöver sina skatteintäkter till att tillhandahålla kommunal
service.
Tyvärr har inte vår region fått några extra pengar till underhåll av
grusvägarna. Pengarna till Länstransportplanerna fördelas av Regeringen,
där sedan Regionen får i uppdrag att prioritera åtgärder i länet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 5 (forts)

Dnr 2019-000108

Medborgarförslag - Rusta upp vägen mellan Änge och
Stavre, Offerdal
Kommunerna har då skickat in sina önskemål om prioritering för respektive
kommun, där har Krokom alltid framhållit behovet av att rusta grusvägarna.
Länstransportplanen revideras vart 4:e år och det börjar närma sig en
uppdatering av den igen. Krokoms kommun kommer fortsatt att kämpa för
att grusvägarna ska underhållas och förbättras men behovet är att
fördelningsmodellen av pengar till Länstransportplanerna förändras, så att
mer pengar till nya vägar och ombyggda vägar kommer till vårat län.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 januari 2020
Karta - Slitlager Krokoms kommun
Medborgarförslag – Rusta upp vägen mellan Änge och Stavre, Offerdal
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med text som framgår
under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 6

Dnr 2019-000324

Revidering av reglemente för intern kontroll
Kort sammanfattning
Reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige den 9
december 2014. Revidering av reglementet gjordes 2017. Under hösten 2019
har kommunens kvalitetssamordningsgrupp kontrollerat reglementet och
föreslår att vissa revideringar utförs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner revidering av reglemente för intern
kontroll.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Under 2018 och 2019 har kommunens styrsystem förändrats vilket betyder
att internkontrollen behöver förändras så att den stämmer överens med
styrsystemet. De ändringar som föreslås redovisas i bilagan
”Revideringsinformation 20191002”.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 oktober 2019
Reglemente för intern kontroll den 28 oktober 2019
Revideringsinformation 20191002 den 2 oktober 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna revidering av reglemente för intern
kontroll.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 7

Dnr 2019-000343

Motion - Handläggningstider medborgarförslag
Kort sammanfattning
Bengt Olofsson, M, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med förslag om att minska handläggningstiden för medborgarförslag till 3
månader.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen utifrån pågående utredning.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Bengt Olofsson, M, yrkar i en motion att handläggningstiden för
medborgarförslag minskas från dagens handläggningstid på 12 månader till 3
månader. Motionen avser alla former av medborgarförslag, exempelvis Eförslag och liknande.
Rättelse - Dagens handläggningstid är enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning 6 månader och inte 12 månader som motionsställaren skriver i
motionen.
Politiken i kommunen har uttryckt viljan att förstärka invånarnas möjligheter
att påverka den demokratiska processen. Invånare i kommunen ska ges bättre
förutsättningar att medverka till kommunens utveckling genom att lämna
förbättrings- och förändringsförslag. Krokoms kommun vill skapa
engagemang, genom dialog, utveckling av idéer och återkoppling till
förslagsställare. Ambitionen är att ge förslagsställaren möjlighet att vara
delaktig i hela processen från förslag till beslut. Ärenden behöver hanteras
effektivare, med kortare handläggningstider.
Det finns en projektgrupp i kommunen som utreder hur detta kan
möjliggöras och utifrån det föreslås att motionen avslås.
Kommunstyrelsens presidie och kommunstyrelsen har fått information om
pågående arbete.
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 7 (forts)

Dnr 2019-000343

Motion - Handläggningstider medborgarförslag
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 januari 2020
Motion – Handläggningstider medborgarförslag
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån pågående utredning.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 8

Dnr 2019-000071

Motion - Utökat brandvärn
Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt nedan.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion:
Att kommunen inleder en diskussion med Jämtlands Räddningsförbund och
lägger fram ett förslag på hur och vem som skulle kunna ansvara för sådana
utbildningsdagar.
Att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan när förslagen har lagts fram av
tjänstemännen i de respektive organisationerna Krokoms kommun och/eller
Räddningsförbundet.
Svar på motion
Samtal har inletts med Räddningstjänst och Länsstyrelsen i frågan och
kommunen deltar redan i det arbete som pågår med att se över hur länet, med
Länsstyrelsen, kommunerna och förbundet, tillsammans ska arbeta med
spontanfrivilliga och organiserat frivilliga. Det är viktigt att vi samarbetar
kring hur vi gemensam ser på detta då länet är litet sett till resurserna.
Arbetet med frivilliga kommer också att ingå i arbetet med framtagande av
kommunens trygghetspunkter. Där utreds frågan i samband med att vi tar
fram var och hur trygghetspunkterna ska fungera. Utbildare och ansvarig för
innehåll kommer att utredas som steg 2.
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad då arbetet redan pågår om hur vi
i samverkan med övriga aktörer i länet gemensamt och inom ramen för
trygghetspunkterna ska arbeta med de frivilliga resurserna.
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 8 (forts)

Dnr 2019-000071

Motion - Utökat brandvärn
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 januari 2020
Motion – Utökat brandvärn
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, Niclas Höglund, JVK och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med text som framgår under ”Svar
på motion”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 januari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 9

Dnr 2019-000375

Renhållningstaxa 2020, taxeplan 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag:
-

att besluta om höjning av renhållningstaxan med 9,2 % från och med
1 maj 2020.

-

att fatta inriktningsbeslut om taxeplanen får åren 2021 och 2022.

-

att besluta om årliga taxebeslut enligt denna modell.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga till:
-

att man utreder totala intäkten så att basfinansieringen tar hänsyn till
att det kan bli färre tömningar på avfallsidan.

Kommunstyrelsens beslut
3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra en
sammanställning av kommunens samtliga taxor och avgifter som belastar
den enskilde kommunmedlemmen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 december 2019, §
112. Nedan framgår i protokollsutdraget från sammanträdet.
Krokoms renhållningstaxa är mycket låg jämfört med andra kommuner. Till
följd av stora investeringar och andra kostnadsökningar behöver
renhållningstaxan höjas. Kostnadsökningen per hushåll beräknas till 125
kronor per år.
Renhållningsverksamheten har länge haft god och stabil ekonomi. Taxan har
hållits låg och oförändrad under många år. Ökade kapital-, personal- och
verksamhetskostnader gör det nu nödvändigt att se över taxan.

Justerandes sign
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Dnr 2019-000375

Renhållningstaxa 2020, taxeplan 2021-2022
I kommunfullmäktiges investeringsbeslut finns investeringar för cirka 40
miljoner kronor under åren 2020-2022. Investeringarna medför ökade
kapitalkostnader från 1 400 000 kronor 2019 till 3 100 000 kronor 2023.
Även personalkostnaderna ökar något till följd av den resursförstärkning
som krävs för att genomföra investeringarna. Uppskattad kostnadsökning
2020 jämfört med 2019 är cirka 400 000 kronor. Årligen tillkommer också
kostnader för löneökningar enligt kollektivavtal med cirka 100 000 kronor.
Ökade kostnader för avfallsförbränning, fjärrtransporter och
avfallsbehandling ger tillsammans med den nya förbränningsskatten årliga
kostnadsökningar på cirka 1 200 000 kronor. Dessutom tillkommer ökade
kostnader för el, bränsle och snöröjning, som har stigit konstant under flera
år.
Renhållningsverksamheten ska varje år redovisa nollresultat och alltså ha
lika stora kostnader som intäkter. För att klara det behöver taxan justeras
under flera år med de belopp som redovisas i bilaga 1.
Taxejämförelser med andra kommuner redovisas i bilaga 2. Observera att de
flesta andra kommunerna redan infört separat matavfallsinsamling.
För ett normalt hushåll (enfamiljsbostad) motsvarar en höjning på 9,3 % en
merkostnad på 125 kronor per år. 2019 är den genomsnittliga
renhållningsavgiften 1300 kronor per hushåll och år.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 200114
Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsnämnden den 5 december 2019, § 112
Bilaga 1. Taxejusteringsplan, med komplettering
Bilaga 2. Taxejämförelser
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår att man utreder totala intäkten så att
basfinansieringen tar hänsyn till att det kan bli färre tömningar på
avfallsidan.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.
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Dnr 2019-000375

Renhållningstaxa 2020, taxeplan 2021-2022
Niclas Höglund, JVK, Björn Hammarberg, M, Ronny Karlsson, SD och
Bengt Nord, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
rekommenderar kommunfullmäktige att besluta enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag:
- att besluta om höjning av renhållningstaxan med 9,2 % från och med 1
maj 2020.
- att fatta inriktningsbeslut om taxeplanen får åren 2021 och 2022.
- att besluta om årliga taxebeslut enligt denna modell.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra en
sammanställning av kommunens samtliga taxor och avgifter som belastar
den enskilde kommunmedlemmen.
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
Kommunfullmäktige
Jonas Törngren, kommundirektör
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Dnr 2018-000264

Motion - Flexiblare barnomsorg
Kort sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen angående flexiblare
barnomsorg och föreslår att motionen ska anses besvarad. Motivering: Ett
arbete pågår redan inom kommunen med syftet att organisera en effektiv
skolstruktur avseende förskolor och skolor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 3 december 2019,
§ 130.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 200113
Protokollsutdrag – Barn- och utbildningsnämnden den 3 december 2019, §
130
Motion – Flexiblare barnomsorg
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, Niclas Höglund, JVK och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000265

Motion - Säkrare skolvägar
Kort sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen angående säkrare
skolvägar och föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 3 december 2019,
§ 133.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 200113
Protokollsutdrag – Barn- och utbildningsnämnden den 3 december 2019, §
133
Motion – Säkrare skolvägar
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000371

Biblioteksplan 2020-2023
Kort sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 3 december 2019 och
föreslår att Krokoms kommuns biblioteksplan 2020-2023 antas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att barn- och
utbildningsnämnden ska kunna ta ställning till föreslagna ändringar i
biblioteksplanen i enlighet med bilaga.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 3 december 2019, §
132.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 200113
Protokollsutdrag – Barn- och utbildningsnämnden den 3 december 2019, §
132
Förslag Biblioteksplan 2020-2023
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att ärendet återremitteras för att barn- och
utbildningsnämnden ska kunna ta ställning till föreslagna ändringar i
biblioteksplanen i enlighet med bilaga.
Björn Hammarberg, M, Jannike Hillding, M, Maria Jacobsson, S, Kjell
Sundholm, KD och Jan Runsten, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.
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Dnr 2019-000371

Biblioteksplan 2020-2023
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska återremitteras.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2019-000220

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun,
2019-2035
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 december 2019 och
föreslår att riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun fastställs.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Björn Hammarberg, M, får göra
redaktionella ändringar i dokumentet tillsammans med Simon Östberg,
planarkitekt, innan utskick till kommunfullmäktige.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet.
Niclas Höglund, JVK, deltar inte i beslutet.
_____
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 5 december 2019, § 113.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 200114
Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsnämnden den 5 december 2020, § 113
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjer för bostadsförsörjning, fördjupningsdel, bilaga
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att Björn Hammarberg, M, får göra redaktionella
ändringar i dokumentet tillsammans med Simon Östberg, planarkitekt, innan
utskick till kommunfullmäktige.
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Dnr 2019-000220

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun,
2019-2035
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Björn Hammarberg, M, Hans Åsling,
C och Karin Wallén, C yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Till det har kommit ett 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
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000023

Uppdaterade budgetförutsättningar, 2020 och framåt
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens riktlinje inför budgetarbetet 2021 är, att nämndernas
sammanlagda ekonomiska ramar för 2021 och 2022 som anges i 2020 års
budget ligger fast.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den 20 december 2019 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) den senaste skatteunderlagsprognosen.
Kommunen har därefter gjort en uppdatering av budgetförutsättningarna, där
skatteintäkter har uppdaterats enligt denna prognos.
Det ger följande bild (tecken före belopp anger resultatpåverkan):
2020

2021

2022

Resultat enl Rambudget 2020

+10,4

+16,1

+18,8

Bidrag, skatteprognos dec -19

-0,9

+4,5

+4,0

”Nytt resultat”

+9,5

+20,6

+22,8

Resultatmål (1%)

10,4

10,8

11,1

Resultatmål (2%)

20,8

21,6

22,2

Läget inför 2020 är fortsatt ansträngt. Kommunens budgeterade resultat för
2020 uppgår till 10,4 mnkr. Detta är lika med det finansiella målet på 1 %
resultat. En preliminär prognos för år 2019 års nettokostnader i våra
verksamheter visar på att dessa är cirka 20 mnkr högre än vad som finns
budgeterat för 2020. För åren 2021 och 2022 ligger de budgeterade
resultaten något högre. Skatteunderlagsprognosen i december ger dessutom
tillskott, enligt ovan.
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Dnr 2020-000023

Uppdaterade budgetförutsättningar, 2020 och framåt
Bilden av utvecklingen av kommunens långsiktiga ekonomi ligger fast. Det
innebär att vi fram till år 2030 har behov av kontinuerliga effektiviseringar,
alternativt tillsammans med skattehöjningar.
Regeringen lämnar en vårproposition i mitten av april.
Detta tillsammans med SKR´s skatteprognoser i februari respektive maj kan
ge värdefull ny information inför 2021 men ännu så länge bör vi förhålla oss
till de fakta som finns just nu.
Mot bakgrund av detta föreslår vi att det utrymme som nu preliminärt finns
ovanför 1 % resultat för respektive år läggs som en förstärkning av resultatet,
för ökad beredskap.
Den slutliga storleken på de ekonomiska ramarna för 2021-2023 och
fördelningen av dessa beslutas i rambudget för 2021, som antas av
kommunfullmäktige i maj, eller eventuellt i juni.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 januari 2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsens
riktlinje inför budgetarbetet 2021 är, att nämndernas sammanlagda
ekonomiska ramar för 2021 och 2022 som anges i 2020 års budget ligger
fast.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Samtliga nämnder
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1. Näringslivsutskottet väljs till ledamöter i näringslivsfonden.
2. Näringslivsutskottet och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden väljs
till ledamöter i Grönt Center, styrgrupp.
3. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022.
_____________________________________________________________
Förslag finns om att välja näringslivsutskottet till ledamöter i
näringslivsfonden.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Förslag finns om att välja näringslivsutskottet och ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden till ledamöter i Grönt Center, styrgrupp.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
De valda
Berörda förbund eller liknande
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret
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Dnr 2020-000045

Initiativärende - Utbildning i verksamhetssystem
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bifaller initiativärendets förslag.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Jan Runsten, MP, föreslår att kommunen ordnar utbildning i de digitala
verksamhetssystem som politiker är berörda av.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som har lagts på mötet.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
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Dnr 2020-000009

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

2

3

Dnr KS 19/090
Ny förskola i Krokom, begäran om medel
Dnr KS 19/181
Tillförordnad kommundirektör, firmatecknare och
beslutsattestant
Dnr KS 19/355
Dokumenthanteringsplan för kommunkansliet

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000010

Meddelanden
1

2

Dnr 22
Kommunala Integrationsrådet, KIR: protokoll 191209

3

Näringslivsutskottet, Nu: protokoll 200108

4

Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen, Gemensamma nämnden för upphandling:
protokollsutdrag 191111, § 50 – Verksamhetsplan 2020 för gemensam
nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution
av sjukvårdsprodukter

5

Region Jämtland Härjedalen, Gemensamma nämnden för upphandling:
protokollsutdrag 191111, § 51 – Överenskommelse avseende
medicintekniska produkter 2020-2021

6

Region Jämtland Härjedalen, Gemensamma nämnden för upphandling:
protokoll 191111

7

Region Jämtland Härjedalen, Gemensam nämnd för samverkan inom
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner: protokoll
191206

8

9

Justerandes sign

Dnr 2
Försvarsmakten: beslut 191218 om förnyad redovisning av riksintressen
och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 §
miljöbalken

Dnr 25
Regeringen, Utbildningsdepartementet: regeringsbeslut 191219,
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolverk
Dnr 28
Samordningsförbundet Jämtlands län: protokoll 191125

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000010

Meddelanden
10 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 191213, § 44,
Handlingsprogram 2020-2022
11 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 191213, § 45,
Verksamhetsplan 2020 inklusive budget
Dnr 28
12 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 191213, § 48,
Mötesplan 2020
13 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 191213, § 51,
Uppsägning av IVPA-avtal
14 Vindkraftcentrum: 191220, nyhetsbrev nr 6
Dnr KS 19/004
15 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 191205
Dnr KS 19/029
16 SmåKom: nyhetsbrev december 2019, julhälsning 2019
Dnr KS 19/045
17 Region Jämtland Härjedalen, Primärkommunala samverkansrådet:
protokoll 191202
18 Region Jämtland Härjedalen, Regionens samverkansråd: protokoll
191202
Dnr KS 19/109
19 Krokoms kommun, Näringslivsfonden: protokoll från möte 191125 och
191205
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Dnr 2020-000010

Meddelanden
Dnr KS 19/203
20 Länsstyrelsen Jämtlands län: 191220, Regional grundsyn för totalförsvar
i Jämtlands län
Dnr KS 19/233
21 Kommunrevisorerna: Skrivelse och revisionsrapport 191111 –
Granskning av samverkan avseende hälso- och sjukvård och sociala
insatser för psykiskt funktionshindrade
Dnr KS 19/322
22 Invånare på Rödön: 191220, Rödön är växtkraft, Namninsamling Låt
Rödöns skola finnas kvar!
Dnr KS 20/005
23 Kommunstyrelsens presidium: anteckningar från möte 200108
Dnr KS 20/019
24 SmåKom: nyhetsbrev januari 2020
_____
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 18/258
Motion – Satsning på härproduktion
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/264
Motion – Flexiblare barnomsorg
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/265
Motion – Säkrare skolvägar
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 19/009
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020.
Dnr KS 19/067
Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Dnr KS 19/071
Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare.
Dnr KS 19/072
Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till
HR-chef.

Utdragsbestyrkande
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8

9

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/116
Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter
till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Dnr KS 19/161
10 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
11 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/163
12 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
Dnr KS 2019/205
13 Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till
socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 2019/204
14 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
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Dnr KS 19/262
15 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
16 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast november 2020.

17

18

19

20

21

Justerandes sign

Dnr KS 2019/342
Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av
asylsökande till Krokoms kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/343
Motion – Handläggningstider medborgarförslag. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 2019/344
Motion – Handläggningstider motioner. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/345
Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 2019/347
Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
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Dnr KS 19/350
22 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/357
23 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
24 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020.
Dnr KS 19/101
25 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019.
Dnr KS 19/130
26 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/144
27 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/145
28 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
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Dnr KS 19/146
29 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i
Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 2019/108
30 Medborgarförslag – Rusta upp vägen mellan Änge och Stavre.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 27 februari 2020.
Dnr KS 2019/249
31 Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad
översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars
2020.
Dnr KS 2019/271
32 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/238
33 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
34 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/270
35 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på
förslaget senast i maj 2020.
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Dnr KS 2019/315
36 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 2019/331
37 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2020.
Revisionsrapporter
1

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

Dnr KS 19/359
2 Granskning av bokslutsprocessen
_____
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