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Sammanträdesdatum

19 maj 2020

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, Ivern och distans, tisdagen den 19 maj 2020, klockan 8.30-16.00

Beslutande

Ledamöter

Karin Jonsson, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande §§ 94-101
Stina Kimselius, M, tjg ers för Björn Hammarberg, M, §§ 102-117 (distans)
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C (distans)
Bengt Nord, C, §§ 94-105
Andreas Karlsson, C, tjg ers för Bengt Nord, C, §§ 106-109, 111-117
Jannike Hillding, M (distans)
Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Jan Runsten, MP
Kjell Sundholm, KD, §§ 94-95 (distans)
Rasmus Ericsson, KD, tjg ers för Kjell Sundholm, KD, §§ 96-117
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S, tjg ers för Sture Hernerud, S
Marie Svensson, V (distans)
Ronny Karlsson, SD

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Sofie Eén, kommunsekreterare
Maria Walther, nämndsekreterare

Justerare

Annika Hansson och Eva Ljungdahl

Justeringens plats och tid

Krokom den 26 maj 2020

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Sofie Eén
Ordförande

Karin Jonsson
Justerare

Annika Hansson

Eva Ljungdahl

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen
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19 maj 2020

Datum då anslaget sätts upp
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Sista dag för överklagan

17 juni 2020
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Ks § 94

Dnr 2020-000002

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande
ändringar:
Utgår: Övriga frågor
Tillägg: Initiativärende – Solpaneler
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19 maj 2020
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Ks § 95

Dnr 2020-000003

Informationer
Andreas Eriksson, avdelningen näringsliv, kultur och fritid
 Ansökan – Fotboll året runt
_____
Jonas Törngren, kommundirektör
 Corona – Åtgärder och läget
 Workshop 11 maj 2020 – Arbetsmodell
 Projekt - Attraktiv kommun
 Horizon-projekt - Digitala lösningar
_____
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Ny politisk organisation
 Möte angående rötgasanläggning i Östersund
 Ärenden på kommunstyrelsen i juni
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 96

Dnr 2020-000083

Ekonomisk uppföljning 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna och kommundirektören att vidta
nödvändiga åtgärder som leder till att budgeterat resultat hålls,
exkluderat definierade merkostnader kopplat till Corona.
Återhållsamhet ska gälla.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter fyra månader 2020.
I april 2020 begärde kommunstyrelsen att samtliga nämnder skulle inkomma
med förslag på åtgärder för att komma i ram 2020. Anna Berkestedt Jonsson,
socialchef och Andreas Karlsson, socialnämndens ordförande, redovisar
socialnämndens åtgärder och Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
redovisar barn- och utbildningsnämndens åtgärder.
Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning efter fyra månader 2020
Presentation socialnämnden
Presentation barn- och utbildningsnämnden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Kommunstyrelsens ledamöter föreslår gemensamt att: Kommunstyrelsen
uppmanar nämnderna och kommundirektören att vidta nödvändiga åtgärder
som leder till att budgeterat resultat hålls, exkluderat definierade
merkostnader kopplat till Corona. Återhållsamhet ska gälla.
Ajournering begärs klockan 13.57-14.08.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som lagts på mötet.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 96 (forts)

Dnr 2020-000083

Ekonomisk uppföljning 2020
_____
Kopia till
Samtliga nämnder
Jonas Törngren, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 maj 2020
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Ks § 97

Dnr 2020-000094

Näringslivsfrågor
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från
näringslivsutskottet.
Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om
näringslivsutskottets sammanträde den 18 maj 2020.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 98

Dnr 2020-000078

Lokalt partistöd - redovisning 2019
Kort sammanfattning
Lokalt partistöd utbetalas till de partier i kommunfullmäktige som inom
föreskriven tid redovisat användningen av föregående års utbetalning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för
2020 enligt bilagor.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I enlighet med 4 kap. 29 § i kommunallagen (2017:725) får kommuner och
regioner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat partistöd.
Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst
en gång per år enligt 4 kap. 32 § kommunallagen. Ett sådant beslut ska också
enligt 4 kap. 30 § kommunallagen innehålla ett krav på mottagaren att
skriftligen redovisa att stödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap.
29 § första stycket kommunallagen.
Partistödet fördelas i enlighet med regler för kommunalt partistöd i Krokoms
kommun. Ett grundstöd (11 100 kronor) utgår till de partier som uppfyller
kraven för representation i kommunfullmäktige.
Mandatstöd (8 880 kronor per mandat) utgår baserat på antalet mandat till de
partier som uppfyller kraven för representation i kommunfullmäktige.
Alla partier i kommunfullmäktige har redovisat att stödet för 2019 använts
för sitt ändamål och inlämnats till kommunkansliet inom föreskriven tid.
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Jämtlands Väl Krokom
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna

Justerandes sign

2020-02-27
2020-03-06
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-07

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 98 (forts)

Dnr 2020-000078

Lokalt partistöd - redovisning 2019
Centerpartiet
Moderaterna

2020-04-14
2020-04-15

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 30 april 2020
Partistöd 2020.1
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, Björn Hammarberg, M och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om fördelning av kommunalt partistöd för 2020
enligt bilagor.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 99

Dnr 2019-000116

Motion - Sätt upp 16.000 kvm solceller på kommunens
fastigheter till år 2030
Kort sammanfattning
Jan Runsten, MP och Eva Ljungdahl, MP, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige med förslag om att utreda möjligheten och kostnaden
för att sätta upp 16 000 m² solceller på kommunens fastigheter till 2030.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att; Krokoms
kommun är positiv till investering i solceller men inte att förbinda sig till
föreslagna volymer.
_____________________________________________________________
Reservation
Eva Ljungdahl, MP, reserverar sig till förmån för eget förslag.
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för Eva Ljungdahls MP,
förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Jan Runsten, MP och Eva Ljungdahl, MP, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige med förslag om att utreda möjligheten och kostnaden
för att sätta upp 16 000 m² solceller på kommunens fastigheter till 2030.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen den 8 april 2020, § 37
och förslår att den besvaras.
Underlag för beslut
Presidets förslag 200507
Samhällsbyggnadsnämnden den 8 april 2020, § 37
Motion – Sätt upp 16.000 kvm solceller på kommunens fastigheter till år
2030

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 99 (forts)

Dnr 2019-000116

Motion - Sätt upp 16.000 kvm solceller på kommunens
fastigheter till år 2030
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Eva Ljungdahl, MP, föreslår bifall till motionen.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens presidies förslag, som föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att; Krokoms kommun är positiv till investering i solceller men
inte att förbinda sig till föreslagna volymer.
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 kommunstyrelsens presidies förslag.
Omröstning begärs.
De som bifaller kommunstyrelsens presidies förslag röstar Ja och de som
bifaller förslaget om att bifalla motionen röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 99 (forts)

Dnr 2019-000116

Motion - Sätt upp 16.000 kvm solceller på kommunens
fastigheter till år 2030
Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordf.
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordf.
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordf.
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Jannike Hillding, M
Eva Ljungdahl, MP
Rasmus Ericsson, KD
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Ronny Karlsson, SD

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

Med 9 Ja, 2 Nej och 1 som avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller kommunstyrelsens presidies förslag.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 100

Dnr 2019-000162

Motion - Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom
Kort sammanfattning
Niklas Rhodin, S, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med
förslag om att Krokoms kommun inleder förhandlingar med Trafikverket
med syfte att överta Offerdalsvägen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än
samhällsbyggnadsnämnden och lägger inte något eget förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Reservation
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Marie
Svensson, V, reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.
_____
Beskrivning av ärendet
Niklas Rhodin, S, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med
förslag om att Krokoms kommun inleder förhandlingar med Trafikverket
med syfte att överta Offerdalsvägen.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen den 8 april 2020, § 35
och föreslår att motionen avslås.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2020, § 35
Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår att ärendet återremitteras.
Ajournering begärs klockan 14.30-14.38.
Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning
än samhällsbyggnadsnämnden och lägger inte något eget förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 100 (forts)

Dnr 2019-000162

Motion - Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom
Björn Hammarberg, M och Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns förslag om att återremittera ärendet samt ett förslag från Karin
Jonsson, C.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Om kommunstyrelsen inte bifaller återremiss kommer
ordförande fråga på Karin Jonssons, C, förslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska avgöras i dag.
Omröstning begärs.
De som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordf.
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordf.
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordf.
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Jannike Hillding, M
Eva Ljungdahl, MP
Rasmus Ericsson, KD
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Ronny Karlsson, SD

X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 7 Ja och 5 Nej finner ordförande att ärendet ska avgöras i dag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 100 (forts)

Dnr 2019-000162

Motion - Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom
Efter fråga på Karin Jonssons, C, förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 101

Dnr 2019-000161

Motion - Bygg en strandpark i Krokom
Kort sammanfattning
Niklas Rhodin, S, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med
förslag att det i samråd med föreningsliv och medborgare skulle anläggas en
strandpark i Krokoms tätort.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____________________________________________________________
Reservation
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Marie
Svensson, V, reserverar sig.
_____
Beskrivning av ärendet
Niklas Rhodin, S, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med
förslag att det i samråd med föreningsliv och medborgare skulle anläggas en
strandpark i Krokoms tätort.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 8 april 2020 och
föreslår att motionen besvaras med att strandparken kommer att tas in i det
pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet samt kommande
planprogram för Krokoms centrum.
Kommunstyrelsens presidie föreslår kommunstyrelsen föreslå att
kommunfullmäktige besvarar motionen med att en plats för strandpark ska
utpekas medan samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att en plats för strandpark kommer att utpekas.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 7 maj 2020
Samhällsbyggnadsnämnden den 8 april 2020, § 36
Motion – Bygg en strandpark i Krokom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 101 (forts)

Dnr 2019-000161

Motion - Bygg en strandpark i Krokom
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till motionen
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens presidies förslag, som föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen enligt
följande: I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet
samt kommande planprogram för Krokoms centrum, ska en plats för
strandpark utpekas.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Det har även kommit förslag till avslag till motionen.
Ordförande kommer att ställa bifall till motionen mot avslag till motionen
för att få fram ett motförslag till kommunstyrelsens presidies förslag. Sedan
ställer ordförande kommunstyrelsens presidies förslag mot motförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på bifall till motionen mot avslag till motionen finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller förslaget om att avslå motionen som motförslag
till kommunstyrelsens presidies förslag.
Omröstning begärs.
De som vill att förslaget om att avslå motionen ska vara motförslag röstar Ja
och de som vill att förslaget om att bifalla motionen ska vara motförslag
röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 101 (forts)

Dnr 2019-000161

Motion - Bygg en strandpark i Krokom
Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordf.
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordf.
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordf.
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Jannike Hillding, M
Eva Ljungdahl, MP
Rasmus Ericsson, KD
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Ronny Karlsson, SD

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 7 Ja, 4 Nej och 1 som avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller förslaget om att avslå motionen som motförslag till
kommunstyrelsens presidies förslag.
Efter fråga på kommunstyrelsens presidies förslag mot förslaget om att avslå
motionen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller förslaget om att
avslå motionen.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 102

Dnr 2020-000059

Folkhälsopolicy 2020 - 2024
Kort sammanfattning
Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024 har blivit utskickad till länets
kommuner och Region Jämtland Härjedalen för behandling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar länsgemensam folkhälsopolicy för Jämtlands
län 2020-2024.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ändringar i policyn har gjorts av Folkhälso Z, enligt uppdrag i nuvarande
policy. Folkhälso Z är ett nätverk för länets frågor inom folkhälsa och består
av representanter från kommunerna, Region Jämtland Härjedalen samt några
andra viktiga aktörer i folkhälsofrågan.
Regionens samverkansråd beslutade 30 mars 2020 att skicka ut förslaget till
regionen och länets kommuner för behandling. Folkhälsopolicyn kommer att
fortsätta vara ett underdokument till den regionala utvecklingsstrategin som
finns för länet. Det betyder att Region Jämtland Härjedalen ansvarar för
uppföljning och revidering av policyn.
Kommunstyrelsen fick i mars 2020 möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget och påpekade då att:
En viktig och ofta diskuterad fråga i olika regionala och lokala nätverk är
demografin och dess utmaningar. Det är önskvärt att på ett tydligare sätt
lyfta det i policyn.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 april 2020
Missiv - Länsgemensam folkhälsopolicy 2020-2024
Förslag – Länsgemensam folkhälsopolicy 2020-2024
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Dnr 2020-000059

Folkhälsopolicy 2020 - 2024
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta länsgemensam folkhälsopolicy för Jämtlands
län 2020-2024.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000071

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2019
Kort sammanfattning
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt
från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i
nämndernas rutiner samt till kommunstyrelsen en gång per år i samband med
årsbokslutet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollarbetet för 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls och att väsentliga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar:


efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer,
mm.



ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän

Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt med utgångspunkt
i de mål som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Internkontrollen för kommunstyrelsen 2019 omfattar kontroll av 7 risker
utifrån 9 kontrollmoment. 4 kontrollmoment bedömdes som ”utan avvikelse”
och 3 kontrollmoment som ”mindre avvikelse”. Inget kontrollmoment
bedömdes i uppföljningen som ”större avvikelse”. 2 kontrollmoment
bedömdes som ”inte kontrollerat”.
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Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2019
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 mars 2020
Uppföljning av internkontrollplan 2019, kommunstyrelsen
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner internkontrollarbetet för 2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Hanna Vesterlund, HR-chef
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Åsa Sjödin, kommunikationschef
Jan Söderman, IT-chef
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Internkontroll 2019 uppföljning, övriga nämnder
Kort sammanfattning
Nämnderna har gjort uppföljningar av sina internkontrollplaner och
återrapporterat resultatet av dessa till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
ska utifrån nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll och - i de fall förbättringar
krävs - besluta om sådana.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner den samlade uppföljningen av nämndernas
internkontrollarbete 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
En internkontrollplan görs för att i största mån säkerställa att nämnder och
styrelser arbetar systematiskt med de frågor som är väsentliga för
nämndernas verksamhetsområde. Risker för att fel ska uppstå ska om möjligt
undvikas eller minimeras och planen är till för att säkerställa att
verksamheten bedrivs effektivt. Intern kontroll handlar om att ha ordning
inom sin verksamhet. Det innebär att uppfylla mål och fullgöra uppdrag,
följa lagar och regler, bedriva kostnadseffektiv verksamhet samt ha en
tillförlitlig finansiell rapportering. Det gäller inom alla kommunens
verksamheter.
Nämnderna har nu följt upp sina internkontrollplaner för 2019. Resultatet av
uppföljningarna har rapporterats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
utvärderar sedan kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall
förbättringar behövs, ska styrelsen besluta om sådana. I rapporteringen till
respektive nämnd redovisas om kontrollmomenten kontrollerats enligt plan
och om det finns avvikelser från planen.
Totalt är 6 av fullmäktiges mål kopplade till identifierade risker och
kontrolleras i internkontrollplanerna.
Vid granskning av Krokomsbostäders uppföljning framgår det att
kontrollmomenten i 2019 års internkontroll är samma som 2018.
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Internkontroll 2019 uppföljning, övriga nämnder
Utfallen av kontrollerna är i det närmaste identiska. I internkontrollplan 2020
har nya kontrollmoment tagits fram.
Årets samlade uppföljning visar att processen för internkontrollarbetet följs
inom alla nämnder.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 april 2020
Uppföljning av internkontrollplan 2019, bygg- och miljönämnden, 20 april
2020
Uppföljning av internkontrollplan 2019, Krokomsbostäder, 19 mars 2020
Socialnämnden - Uppföljning internkontrollplan 2019, rapport, 2 mars 2020
Uppföljning av internkontrollplan 2019, barn- och utbildningsnämnden, 26
februari 2020
Uppföljning av internkontrollplan 2019, samhällsbyggnadsnämnden, 26
februari 2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner den samlade uppföljningen av nämndernas internkontrollarbete
2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kvalitetssamordningsgruppen via Åke Wilhelmsson, utvecklingschef
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Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
Kort sammanfattning
Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid har fått uppdraget att kartlägga
och se över hur föreningslivet i Krokoms kommun påverkas av situationen
med Covid – 19.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Krokoms kommun låter 2019 års nivå på
bidrag för studieförbunden stå kvar även 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bedömning av budget inför kommande års
årsbidrag till Studieförbunden inte ska påverkas av 2020 års eventuellt
minskade aktiviteter.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens kulturföreningar ej ska bli
återbetalningsskyldiga för redan utbetalda stöd trots att verksamheten
inte går att genomföra.
4. Kommunstyrelsen beslutar att Lokalbidraget för föreningar 2020 minst är
detsamma som för 2019.
5. Kommunstyrelsen beslutar att idrottsföreningar bibehåller LOK-stödet
för 2019 års nivå även om verksamheten och aktiviteterna minskar under
2020.
_____________________________________________________________
Reservation
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Marie
Svensson, V, reserverar sig.
_____
Beskrivning av ärendet
Utifrån situationen med Covid -19 har Avdelningen för näringsliv, kultur
och fritid fått uppdraget att se över hur föreningar inom både idrott och
kultur i Krokoms kommun påverkats,
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Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
för att se om det är något kommunen behöver stötta med. I uppdraget har
också de studieförbund som har verksamhet i Krokoms kommun och som får
kommunalt årsbidrag inkluderats.
Kommunstyrelsens presidie föreslår kommunstyrelsen besluta enligt
kommunledningsförvaltningens förslag punkt 1-5.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 7 maj 2020
Tjänsteutlåtande 7 maj 2020
Bilaga 1 – Coronavirusets påverkan på föreningar
Bilaga 2 – Kulturalliansen
Bilaga 3 - Folkbildarna
Bilaga 4 – Riksidrottsförbundet
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till kommunledningsförvaltningens
förslag.
Eva Ljungdahl, MP, föreslår bifall till kommunledningsförvaltningens
förslag.
Karin Jonsson, C och Rasmus Ericsson, KD, yttrar sig.
Ajournering begärs klockan 15.09-15.12.
Beslutsgång
Det finns två förslag:
Kommunstyrelsens presidies förslag, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att 1. Krokoms kommun låter 2019 års nivå på bidrag för studieförbunden
stå kvar även 2020. 2. Kommunstyrelsen beslutar att bedömning av budget
inför kommande års årsbidrag till Studieförbunden inte ska påverkas av 2020
års eventuellt minskade aktiviteter. 3. Kommunstyrelsen beslutar att
kommunens kulturföreningar ej ska bli återbetalningsskyldiga för redan
utbetalda stöd trots att verksamheten inte går att genomföra.
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Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
4. Kommunstyrelsen beslutar att Lokalbidraget för föreningar 2020 minst är
detsamma som för 2019. 5. Kommunstyrelsen beslutar att idrottsföreningar
bibehåller LOK-stödet för 2019 års nivå även om verksamheten och
aktiviteterna minskar under 2020.
Kommunledningsförvaltningens förslag, som föreslår kommunstyrelsen
besluta att 1. Krokoms kommun låter 2019 års nivå på bidrag för
studieförbunden stå kvar även 2020. 2. Kommunstyrelsen beslutar att
bedömning av budget inför kommande års årsbidrag till Studieförbunden
inte ska påverkas av 2020 års eventuellt minskade aktiviteter.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens kulturföreningar ej ska bli
återbetalningsskyldiga för redan utbetalda stöd trots att verksamheten inte
går att genomföra. 4. Kommunstyrelsen beslutar att Lokalbidraget för
föreningar 2020 minst är detsamma som för 2019. 5. Kommunstyrelsen
beslutar att idrottsföreningar bibehåller LOK-stödet för 2019 års nivå även
om verksamheten och aktiviteterna minskar under 2020.
6. Kommunstyrelsen beslutar att bidraget till Handikapp- och
Pensionsföreningar finns kvar som för 2019. För det krävs ett tillskott i
budget för fritidsenheten på 50 tkr. 7. Kommunstyrelsen beslutar att bidraget
för Lönebidrag behålls med 2019 års nivå. För det krävs ett tillskott i budget
för fritidsenheten på 94 tkr.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens presidies förslag.
Omröstning begärs.
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Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
De som bifaller kommunstyrelsens presidies förslag röstar Ja och de som
bifaller kommunledningsförvaltningens förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordförande
Stina Kimselius, M
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Jannike Hillding, M
Eva Ljungdahl, MP
Rasmus Ericsson, KD
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Ronny Karlsson, SD

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 6 Ja, 5 Nej och 1 som avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller kommunstyrelsens presidies förslag.
_____
Kopia till
Avdelningen näringsliv, kultur och fritid
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Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår höjning av
VA-taxan med 7,5 % från och med 1 januari 2021. Justeringen ska gälla
samtliga avgifter i taxan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 6 maj 2020, § 45.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 7 maj 2020
Samhällsbyggnadsnämnden den 6 maj 2020, § 45
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, Maria Jacobsson, S och Karin Jonsson, 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.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Bemyndigande flyttning av fordon
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden har behandlat
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens och byggoch miljönämndens förslag:
1. Området med kommunal parkeringsövervakning enligt 2 § lag (1987:24)
om kommunal parkeringsövervakning m.m. utvidgas så att det omfattar
hela det geografiska området Krokoms kommun.
Parkeringsövervakningen ska fullgöras med minst en parkeringsvakt.
2. Bygg- och miljönämnden bemyndigas att besluta om flyttning av fordon
i enlighet med 16 § och 18 § förordning (1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall, och får uppdrag att ansvara för handläggningen inför
sådana beslut.
3. Reglementet för bygg- och miljönämnden kompletteras i 1 § efter nuvarande 3 st med ett nytt stycke med följande lydelse: Nämnden har att
fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (1982:129) och förordning
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall fram till och med att beslut
om flyttning av fordon är taget.
4. Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag
a) att efter beslut om flyttning av fordon ansvara för att verkställa flyttningen,
b) att ansvara för inrättande och skötsel av en särskild uppställningsplats
för fordonen och
c) att skrota eller på annat sätt undanskaffa flyttade fordon.
5. Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden kompletteras i 1 § med en
ny punkt med följande lydelse:
• Kommunal parkeringsövervakning och verkställande av flyttning av
fordon samt inrättande och skötsel av en särskild uppställningsplats för
dessa.
_____________________________________________________________
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Bemyndigande flyttning av fordon
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 april 2020, § 40 och
bygg- och miljönämnden den 23 april 2020, § 33.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 200507
Bygg- och miljönämnden 23 april 2020, § 33
Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2020, § 40
Flyttning av fordon – kompletterade skrivelse 200331
Yttrande polisen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, Hans Åsling, C, Niklas Rhodin, S och Maria
Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens och byggoch miljönämndens förslag: 1. Området med kommunal
parkeringsövervakning enligt 2 § lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m. utvidgas så att det omfattar hela det geografiska
området Krokoms kommun. Parkeringsövervakningen ska fullgöras med
minst en parkeringsvakt. 2. Bygg- och miljönämnden bemyndigas att besluta
om flyttning av fordon i enlighet med 16 § och 18 § förordning (1982:198)
om flyttning av fordon i vissa fall, och får uppdrag att ansvara för
handläggningen inför sådana beslut. 3. Reglementet för bygg- och
miljönämnden kompletteras i 1 § efter nuvarande 3 st med ett nytt stycke
med följande lydelse: Nämnden har att fullgöra kommunens uppgifter enligt
lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
fram till och med att beslut om flyttning av fordon är taget.
4. Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag a) att efter beslut om flyttning av
fordon ansvara för att verkställa flyttningen, b) att ansvara för inrättande och
skötsel av en särskild uppställningsplats för fordonen och c) att skrota eller
på annat sätt undanskaffa flyttade fordon.
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Bemyndigande flyttning av fordon
5. Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden kompletteras i 1 § med en ny
punkt med följande lydelse: Kommunal parkeringsövervakning och
verkställande av flyttning av fordon samt inrättande och skötsel av en
särskild uppställningsplats för dessa.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Vattenförsörjning Änge
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut den 8 april 2020, att
kommunstyrelsen beviljar omfördelning inom befintlig investeringsbudget
för att möjliggöra fortsatt utredning av grundvattenuttag för
dricksvattenproduktion i Änge.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag,
med tillägget att omfördelningen uppgår till 1,0 mnkr och tas från
objektet reningsverk i Bakvattnet.
2. Medel för att täcka den underfinansiering som uppstår i annat
investeringsobjekt genom omfördelningen tillförs i samband med
rambudgetbeslut för år 2021.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut den 8 april 2020, att
kommunstyrelsen beviljar omfördelning inom befintlig investeringsbudget
för att möjliggöra fortsatt utredning av grundvattenuttag för
dricksvattenproduktion i Änge.
Det som inte tydligt framgår i nämndens beslut men där nämnden fått
muntlig information, är att behovet av omfördelning uppgår till 1,0 mnkr och
att omfördelningen förslås göras från objekt reningsverk i Bakvattnet. Detta
projekt är i dagsläget försenat på grund av inte färdigutredda markfrågor.
Detta innebär att konsekvensen av omfördelningen endast avser att den totala
investeringsvolymen för VA-kollektivet övertid utökas med 1,0 mnkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 maj 2020
Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2020, § 29
Vattenförsörjning Änge – Skrivelse 23 mars 2020
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Vattenförsörjning Änge
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S och Eva Ljungdahl, MP yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag, med tillägget att omfördelningen
uppgår till 1,0 mnkr och tas från objektet reningsverk i Bakvattnet. Medel för
att täcka den underfinansiering som uppstår i annat investeringsobjekt
genom omfördelningen tillförs i samband med rambudgetbeslut för år 2021.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
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Hissmofors reningsverk, haveri inloppsledning
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 8 april 2020 föreslagit
kommunstyrelsen att bevilja omfördelning inom befintlig
investeringsbudget för att möjliggöra färdigställande av inloppsledning och
rensgaller vid Hissmofors reningsverk, inklusive en kapacitetshöjning för att
i framtiden möjliggöra att spillvatten från Ås kan komma att anslutas till
reningsverket.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag,
med tillägget att omfördelningen uppgår till 760 tkr och tas från objektet
reningsverk i Bakvattnet.
2. Av ovanstående 760 tkr ska 100 tkr belasta skattekollektivet.
3. Medel för att täcka den underfinansiering som uppstår i annat
investeringsobjekt genom omfördelningen tillförs i samband med
rambudgetbeslut för år 2021.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 8 april 2020 föreslagit
kommunstyrelsen att bevilja omfördelning inom befintlig investeringsbudget
för att möjliggöra färdigställande av inloppsledning och rensgaller vid
Hissmofors reningsverk, inklusive en kapacitetshöjning för att i framtiden
möjliggöra att spillvatten från Ås kan komma att anslutas till reningsverket.
Det som inte tydligt framgår i nämndens beslut men som framgår av
underliggande dokument, är att behovet av omfördelning uppgår till 760 tkr.
Av dessa 760 tkr så är 100 tkr kopplade till kapacitetshöjningen enligt ovan.
Det är ekonomiskt fördelaktigt att göra denna åtgärd i samband med de
nödvändiga reparationsåtgärderna. Dessa 100 tkr ska belasta
skattekollektivet i Krokoms kommun, till skillnad från övriga åtgärder som
ska belasta VA-kollektivet.
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Dnr 2020-000166

Hissmofors reningsverk, haveri inloppsledning
Detta i enlighet med det principbeslut som fattades i kommunfullmäktige i
slutet av 2018 och som gör gällande att kapacitetshöjande åtgärder som är
direkt kopplade till kommunens tillväxtstrategi ska bekostas av skattemedel.
Omfördelningen förslås göras från objekt reningsverk i Bakvattnet. Detta
projekt är i dagsläget försenat på grund av inte färdigutredda markfrågor.
Detta innebär att konsekvensen av omfördelningen endast avser att den totala
investeringsvolymen för VA-kollektivet övertid utökas med 660 tkr och för
skattekollektivet 100 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-05-07
Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2020, § 30
Ny inloppsledning och nytt rensgaller vid Hissmofors avloppsreningsverk Skrivelse 19 mars 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag, med tillägget att omfördelningen
uppgår till 760 tkr och tas från objektet reningsverk i Bakvattnet. Av
ovanstående 760 tkr ska 100 tkr belasta skattekollektivet. Medel för att täcka
den underfinansiering som uppstår i annat investeringsobjekt genom
omfördelningen tillförs i samband med rambudgetbeslut för år 2021.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2020-000105

Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Kort sammanfattning
Årsredovisning har upprättats och överlämnas till medlemsorganisationerna
för godkännande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2019 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för styrelsen i förbundet och för dess enskilda ledamöter.
_____________________________________________________________
Jäv
Andreas Karlsson, C, anmäler jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
Förbundets ekonomiska resultat uppgår för 2019 till minus 965 tkr, att
jämföras med budgeterade minus 2187 tkr. Förbundets eget kapital
överstiger den högsta nivån enligt rekommendation från Nationella Rådet.
Detta beror till stor del på att insatser hos några av förbundets medlemmar
skjutits upp samt att kostnader för tidigare beviljade insatser inte upparbetats
i den omfattning eller takt som bidragsmottagarna tidigare uppgett.
Enligt revisionsberättelsen har förbundet bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt. Revisor tillstyrker också ansvarsfrihet för styrelsen och
dess ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 maj 2020
Revisionsberättelse 27 mars 2020
Årsredovisning 16 mars 2020
Revisionsrapport 12 mars 2020
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Dnr 2020-000105

Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2019 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län. Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
styrelsen i förbundet och för dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 maj 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 111

Dnr 2020-000160

Riktlinjer och instruktion för deltagande i
sammanträden på distans i
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden
Kort sammanfattning
Efter beslut i kommunfullmäktige avseende sammanträden på distans har
förslag till riktlinjer och instruktion för deltagande på distans tagits fram.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att komplettera dokumentet.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen/krisledningsnämnden
får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Förslag till Riktlinjer och instruktion för deltagande i sammanträdena har
tagits fram och föreslås antas av kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 maj 2020
Riktlinjer och instruktion för deltagande i sammanträden på distans i
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden, förslag kommunstyrelsen maj 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår att ärendet återremitteras för komplettering av
dokumentet.
Ronny Karlsson, SD och Eva Ljungdahl, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
Riktlinjer och instruktion för deltagande i sammanträden på distans i
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.
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Dnr 2020-000160

Riktlinjer och instruktion för deltagande i
sammanträden på distans i
kommunstyrelsen/krisledningsnämnden
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
Maria Walther, nämndsekreterare
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Dnr 2019-000138

Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och
receptfria läkemedel
Kort sammanfattning
Återkopplingen i hur förändringarna faller ut föreslås flyttas fram.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att flytta fram återkopplingen till hösten
2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om ansökningsavgifter för
serverings- och tobakstillstånd samt tillsynsavgifter för försäljning av tobak,
folköl och receptfria läkemedel.
Kommunstyrelsen önskar återkoppling i hur förändringarna faller ut våren
2020 men utifrån situationen med Corona föreslås återkopplingen flyttas till
hösten 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 april 2020
Kommunstyrelsen den 22 mars 2019, § 87
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att flytta fram återkopplingen till hösten 2020.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Dnr 2019-000138

Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och
receptfria läkemedel
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
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Dnr 2020-000108

Ramavtalslista - Planerade upphandlingar 2021 via
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår förslaget om att delegera till kommundirektören
att fatta beslut om ramavtalslistan. Beslut om ramavtalslistan ska även
fortsättningsvis fattas av kommunstyrelsen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslogs delegera till kommundirektören att fatta beslut
om ramavtalslistan från och med listan för år 2022. Den 18 mars 2020
beslutade kommunstyrelsen att skicka frågan till näringslivsutskottet för
beredning.
Efter diskussion föreslår näringslivsutskottet att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med utskottets förslag.
Underlag för beslut
Näringslivsutskottet 7 april 2020, § 22
Kommunstyrelsen den 18 mars 2020, § 51
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
avslår förslaget om att delegera till kommundirektören att fatta beslut om
ramavtalslistan. Beslut om ramavtalslistan ska även fortsättningsvis fattas av
kommunstyrelsen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Linda Näsén, upphandlingssamordnare
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Dnr 2020-000009

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats nedan.
_____________________________________________________________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 20/103
1 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Remiss Ks ordf.
Bildande av naturreservatet Ansättån i Krokoms kommun

2

Dnr KS 20/143
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Remiss Förslag till beslut för naturreservatet Duvviegaejsie

Dnr KS 20/164
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Ansökan om
medel ur utvecklingsfonden
_____
3
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Dnr 2020-000010

Meddelanden
1

Dnr 22
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 200407 § 28,
Budgetuppföljning 2020

2

Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 200407 § 29, Budget
2020 – åtgärder för att hålla budget och minska underskott

3

Näringslivsutskottet: protokoll 200407, 200507

4

Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: protokoll 200504 Primärkommunala
samverkansrådet

5

Dnr 28
Vindkraftcentrum: 200505, nyhetsbrev nr 2-20

6

Dnr KS 18/248
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200408 § 38,
Medborgarförslag – Miniramp för skateboard m.m. Ås skola

7

Dnr KS 19/377
Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 200417, § 7,
Beslut per capsulam – Handlingsprogram 2020-2022

8

Dnr KS 20/019
SmåKom: 200422, information årsstämma

9

SmåKom: 200506, nyhetsbrev maj 2020

Dnr KS 20/020
10 Länsstyrelsen Jämtlands län: 200429, beslut om bygdemedel för
Krokom i ansökningsomgång 2019-10-31
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Dnr 2020-000010

Meddelanden
Dnr KS 20/072
11 Telia Sverige: 200427, Telia moderniserar nätet i er kommun,
nedstängning av kopparnätet 200531
Dnr KS 20/106
12 Svenska Ridsportförbundet: 200422, Coronapandemin påverkar
ridsporten!
_____
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

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
Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 2019/204
Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 19/262
Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.

Dnr KS 2019/208
7 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast november 2020.
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2019/342
8 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 2019/345
9 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
Dnr KS 2019/347
10 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 19/350
11 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/357
12 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
13 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020.
Dnr KS 2020/058
14 Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
februari 2021.
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2020/144
15 Motion – Höj elevavgiften för kulturskolan. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2019/271
16 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/288
17 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
18 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/270
19 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på
förslaget senast i maj 2020.
Dnr KS 2019/315
20 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
21 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2020.
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2020/052
22 Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom.
Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/062
23 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/073
24 Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/088
25 Medborgarförslag – Kolonilotter i Nälden. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i november 2020.
Dnr KS 2020/125
26 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning i Änge, Offerdal.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i november 2020.
Dnr KS 2020/133
27 Medborgarförslag – Nödvändigt att få ner hastigheten runt skolan i
Änge, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i
november 2020.
Dnr KS 2020/145
28 Medborgarförslag – Sänkt hastighet i Änge samhälle, Offerdal.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i november 2020.
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Revisionsrapporter
Dnr KS 19/358
1. Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden
Dnr KS 20/172
2. Revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2019
Dnr KS 20/173
3. Revisionsrapport - Granskning av kommunens rutiner vid
orosanmälningar
_____
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Dnr 2020-000181

Initiativärende - Solpaneler
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår initiativärendet.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, lämnar in
följande initiativärende.
Socialdemokraterna vill att Krokoms kommun antar riktlinjer om att vid
nybyggnation av fastigheter så ska i normalfallet solpaneler sättas upp. Målet
bör även vara att solpaneler bör finnas med på redan befintliga, större,
kommunala fastigheter där så anses vara lämpligt. Kommunen har riktlinjer
om att vi år 2030 ska vara fossilfria, därför behövs en åtgärdsplan för att visa
vad som behöver göras för att nå det målet.
Underlag för beslut
Initiativärende – Solpaneler
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Socialdemokraternas initiativärende.
Ajournering begärs klockan 15.49-15.53.
Eva Ljungdahl, MP, föreslår avslag till initiativärendet.
Ronny Karlsson, SD, Rasmus Ericsson, KD, Maria Jacobsson, S och
Andreas Karlsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Ordförande kommer fråga på initiativärendet, bifall mot avslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på initiativärendet, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen avslår initiativärendet.
_____
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