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Dnr 2020-000002

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande
ändringar:
Utgår: Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet i Jämtlands län
Tillägg: Särredovisning VA 2019
Initiativärende – Handläggningstid motioner
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 63

Dnr 2020-000003

Informationer
Jonas Törngren, kommundirektör
 Apoteket i Föllinge
 Corona – Åtgärder och läget
_____
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Medborgardialog
_____
Katarina Fredriksson, verksamhetschef vatten och avlopp
 VA-taxa
_____
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Ks § 64

Dnr 2020-000083

Ekonomisk uppföljning 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen begär av samtliga nämnder att till kommunstyrelsen
den 19 maj 2020 inkomma med förslag på åtgärder för att komma i ram
2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter tre månader 2020.
Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning efter tre månader 2020
Sveriges Kommuner och Regioner - Ekonomisk information med anledning
av Corona i kommuner och regioner
Ekonomiska förutsättningar 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att kommunstyrelsen begär av samtliga
nämnder att till kommunstyrelsen den 19 maj 2020 inkomma med förslag på
åtgärder för att komma i ram 2020.
Eva Ljungdahl, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som har lagts på mötet.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 april 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 65

Dnr 2020-000094

Näringslivsfrågor
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från
näringslivsutskottet.
Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om
näringslivsutskottets sammanträde den 7 april 2020.
_____
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Ks § 66

Dnr 2020-000006

Valärenden
Val av ny representant i LLU, Leader Sjö, Skog & Fjäll flyttas till
kommunstyrelsen den 19 maj 2020.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 67

Dnr 2019-000009

Motion - Fjärrundervisning i moderna språk
Kort sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen angående
fjärrundervisning i moderna språk och föreslår att motionen ska anses
besvarad.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 25 februari 2020, §
15.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 200317
Barn- och utbildningsnämnden den 25 februari 2020, § 15
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 68

Dnr 2019-000205

Motion - Inrätta demensteam med specialistkompetens
i Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Socialnämnden har behandlat motionen angående att inrätta demensteam
med specialkompetens i Krokoms kommun och föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S och Annika
Hansson, S, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden behandlade ärendet den 17 mars 2020, § 37.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 200407
Socialnämnden den 17 mars 2020, § 37
Motion – Inrätta demensteam med specialistkompetens i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till motionen.
Rasmus Ericsson, KD 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 68

Dnr 2019-000205

Motion - Inrätta demensteam med specialistkompetens
i Krokoms kommun
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågor hon
på förslaget om att bifalla motionen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på att bifalla motionen finner ordförande att kommunstyrelsen
avslår det.
Omröstning begärs.
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller förslaget om att
bifalla motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Carl-Oscar Fransson, M
Eva Ljungdahl, MP
Rasmus Ericsson, KD
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Niclas Höglund, JVK
Ronny Karlsson, SD

X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 8 Ja och 5 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslaget.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 68 (forts)

Dnr 2019-000205

Motion - Inrätta demensteam med specialistkompetens
i Krokoms kommun
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 69

Dnr 2019-000067

Motion - Bygglov över disk
Kort sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har behandlat motionen angående bygglov över
disk och föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet den 10 februari 2020, § 12.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 200407
Bygg- och miljönämnden den 10 februari 2020, § 12
Motion – Bygglov över disk
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 69 (forts)

Dnr 2019-000067

Motion - Bygglov över disk
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 70

Dnr 2019-000163

Motion - En vattensäker kommun
Kort sammanfattning
Marie Svensson, V, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med förslag att Krokoms kommun ska bli en ”En vattensäker kommun”.
Detta enligt Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för certifiering
och därigenom höja tryggheten för allmänheten och kommuninvånarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen ”En vattensäker kommun” på
grund av de ekonomiska kostnader och personella resurser som
certifieringen tar i anspråk enligt punkt 3.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Punkt 1

Enligt bifogad Bilaga 1 med statistik från Räddningstjänsten Jämtland visar
den på ett väldigt lågt antal drunkningstillbud i Krokoms kommun. Frågan
har därför inte haft högsta prioritet för att ta fram skyddsåtgärder inom just
detta område. Dock ska det inom kommunen finnas en handlingsplan för
skydd mot olyckor där det beskrivs hur vi arbetar förebyggande och
systematiskt. I den planen kan vattensäkerheten ingå och vara en del.
Punkt 2

Enligt styrdokument ska skolans verksamhet dokumenteras. När det gäller
uppföljning av elevers kunskaper sker detta i och med betyg och i omdömen
i Infomentor.
Kunskapskraven för idrott och hälsa i åk 6 och åk 9 fångar att elever har de
förmågor som beskrivs i motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 70 (forts)

Dnr 2019-000163

Motion - En vattensäker kommun
Om eleven får ett godkänt betyg (minst betyget E) betyder det att eleven
uppfyller skolans mål. Om eleven får betyget F så dokumenteras orsaken till
detta i systemet Infomentor.
Punkt 3

I nuläget har Krokoms kommun en sommarsimskola för barn som fyller 6 år
och äldre om plats finns samt simundervisning i skolan verksamhet. För
övrigt har vi föreningen Krokom Parasport IF som bedriver simverksamhet
för personer med funktionsvariationer. Tidigare har vi även haft några
föreningar som haft simundervisning för nyanlända och invandrare men för
vuxna finns i dag ingen simundervisning i kommunens regi och inte heller
någon plan på hur vi ska öka simkunnigheten hos målgruppen.
För att kunna öka simkunnigheten hos vuxna bör kommunen erbjuda
simundervisning. För det krävs personal som både planerar, informerar och
genomför verksamheten. Uppsökande verksamhet kan behöva förekomma
för att nå personer med särskilda behov. Det behövs då rekryteras behöriga
simlärare eller istället utbildas nya då det vid tidigare rekryteringar varit brist
på sökande. Kostnaden eller del av kostnad för detta kan kommunen välja att
stå för eller låta deltagarna betala kostnaden med en avgift. Avgiften kan
såklart verka som ett hinder för behövande deltagare från att delta.
Punkt 4

Alla kommunens simlärare och badvakter har utbildning i hjärt-lungräddning
(HLR) och livräddning i vatten. De anställda får kontinuerlig fortbildning för
att bibehålla sin kompetens inom säkerhetsområdet. I kommunen finns i
nuläget inga övriga poolanläggningar som drivs av andra aktörer än
kommunen. Det finns dock en del föreningar som bedriver verksamhet i
kommunens badhus samt föreningar som sköter om och ansvarar för
badplatser utomhus i sjöar.
För att arbeta mer proaktivt mot föreningar behöver kommunen lägga mer
tid och resurser på informationsträffar och föreningsmöten. Eventuellt
kommer det även behövas ökat ekonomist stöd till föreningar om kommunen
kravställer viss kompetens och utbildning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 70 (forts)

Dnr 2019-000163

Motion - En vattensäker kommun
Punkt 5

Allmän information om säkerhet för vatten och is finns till viss del i
badhusen och på hemsidan. Utbildning i både säkerhet för både vatten och is
ingår för skolelever genom simlärarnas läroplan. Säsongsanpassad allmän
information sker också till viss del genom hemsida och sociala medier. Dock
ingen information som anpassas dagligen till ändrade väderförhållanden
angående till exempel isars bärighet med mera.
För att säkerställa och utöka korrekt uppdaterad allmän information på
badhus och hemsida krävs inga större åtgärder för vare sig resurser eller
kostnader. Allmän säsongsanpassad information löser sig likvärdigt. För att
kunna erbjuda specifik säsongsbaserad information som till exempel daglig
information över isar behöver vi använda oss av externa aktörer för att lösa.
Det kan vi göra genom länkningar via kommunens hemsida.
Punkt 6

Krokoms Turistbyrå som nu är nedlagd hade när den fanns utlåning och
uthyrning av flytvästar. I dagsläget är flytvästarna omplacerade till Krokoms
Camping som ansvarar för uthyrningen. Som betalning för tjänsten får de
behålla intäkterna för uthyrningen. Utrustning för säkerhet på is finns det
ingen att låna eller hyra i kommunen.
Beroende på krav på antal flytvästar och viktklasser så blir det en kostnad för
kommunen att förnya utslitna och gamla flytvästar. För issäkerhet är det
samma kostnader plus en kostnad för ett större inköp då vi inte har någon
sådan utrustning.
Sammanfattning
Som synes under punkterna 3-6 gör Krokoms kommun redan en hel del
arbete för att vara en vattensäker kommun. En del arbete kan vi även
utveckla och göra mer av med små resurser som till exempel information
genom olika kanaler. För att vara en certifierad vattensäker kommun krävs
dock en större insats med bland annat simskola för vuxna som kommer kräva
ökade resurser både ekonomiskt och personellt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 70 (forts)

Dnr 2019-000163

Motion - En vattensäker kommun
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 april 2020
Bilaga 1 Statistik räddningsinsatser drunkning och tillbud
Motion – En vattensäker kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen ”En vattensäker kommun” på grund
av de ekonomiska kostnader och personella resurser som certifieringen tar i
anspråk enligt punkt 3.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 april 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 71

Dnr 2019-000344

Motion - Handläggningstider motioner
Kort sammanfattning
Bengt Olofsson, M, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med förslag om att minska handläggningstiden för motioner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Bengt Olofsson, M, yrkar i en motion att handläggningstiden för motioner
minskas från dagens handläggningstid på 12 månader till 3 månader.
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion, om möjligt
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är svårt att minska
handläggningstiden för motioner till tre månader då hanteringen tar längre
tid.
Först överlämnar kommunfullmäktige motionen till kommunstyrelsen för
remittering, sedan bereds motionen av en nämnd (ibland fler) och därefter
ska den behandlas i kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige fattar
beslut.
Om en inlämnad motion skulle hanteras inom minsta möjliga tid skulle
handläggningstiden enligt exemplet nedan, där motionen skickas till barnoch utbildningsnämnden, ta 4 månader. I exemplet är inte tid för beredning
av tjänsteperson på förvaltningen inräknat. Datumen nedan är beslutade för
2020.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens presidie (remittering)
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens presidie
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27 februari
10 mars
7 april
7 maj
19 maj
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Dnr 2019-000344

Motion - Handläggningstider motioner
Kommunfullmäktige

10 juni

Ibland behöver även synpunkter från andra instanser inhämtas och ärendet
kan behöva skickas på remiss innan berörd nämnd hanterar ärendet.
Utifrån ovan föreslås att motionen avslås.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 december 2019
Motion – Handläggningstider motioner
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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 har behandlat ärendet och föreslår att
Krokoms kommuns biblioteksplan 2020-2023 antas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, Niclas Höglund, JVK, Niklas Rhodin, S, Maria
Jacobsson, S och Annika Hansson, S, reserverar sig.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 25 februari 2020, §
13.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 200317
Protokollsutdrag – Barn- och utbildningsnämnden den 25 februari 2020, § 13
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen, 14 februari 2020
Förslag Biblioteksplan 2020-2023, reviderad
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla barn- och utbildningsnämndens förslag med
en ändring och ett tillägg:
1. Texten i första stycket på sida 8, ändras till ” Krokoms huvudbibliotek
med filialer och bokbuss är naturliga mötes- och informationsplatser i
kommunen och ska fungera som en trygg och välkomnande plats för alla
oavsett kön, könsöverskridande identitet, religion, eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.”
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Dnr 2019-000371

Biblioteksplan 2020-2023
2. I kapitlet Barnens bibliotek, under mål, lägga till att vårdnadshavare ska
uppmuntras att läsa för sina barn.
Ajournering begärs klockan 15.59-16.05.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag.
Eva Ljungdahl, MP, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, förslag.
Beslutsgång
Det finns två förslag:
Kommunstyrelsens presidies förslag, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige
antar Krokoms kommuns biblioteksplan 2020-2023, efter redovisade svar
och textjusteringar enligt tjänsteutlåtande 2020-02-14.
Till det har kommit ett ändringsförslag och ett tilläggsförslag i barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Ordförande kommer att ställa kommunstyrelsens presidies förslag mot Marie
Svenssons, V, förslag om att bifalla barn- och utbildningsnämndens förslag
med en ändring och ett tillägg.
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 Marie Svenssons, V, förslag röstar Nej.
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Dnr 2019-000371

Biblioteksplan 2020-2023
Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Carl-Oscar Fransson, M
Eva Ljungdahl, MP
Rasmus Ericsson, KD
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Niclas Höglund, JVK
Ronny Karlsson, SD

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 7 Ja, 5 Nej och 1 avstår finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens presidies förslag.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000064

Leader Skog, Sjö & Fjäll 2021 - 2027
Kort sammanfattning
LAG (styrelsen) för Leader Skog, Sjö & Fjäll har skickat ett brev till
Krokoms kommun där de ber Krokoms kommun att:
1. Utvärdera det nuvarande samarbetet mellan Berg, Härjedalen, Krokom,
Åre och Östersund inom leader området Sjö, Skog & Fjäll,
2. Ta ställning till om Krokoms kommun vill fortsätta samarbeta med
samma kommuner nästa programperiod 2021-2027 samt
3. svara på om vi kommer att planera för medfinansiering av ett nytt leader
område 2021-2027.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun ställer sig positiv till ett samarbete med Leader Sjö,
Skog & Fjäll under 2021-2027.
2. Krokoms kommun kommer se över möjlighet till fortsatt
medfinansiering 2021-2027.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att Krokoms kommun skulle
medfinansiera nuvarande leader område med totalt 4 744 332 kronor under
sex år. Summan baserades på att leader samarbetet krävde drygt 3
miljoner/år i medfinansiering från alla fem kommuner. Medfinansieringen
delades upp mellan kommunerna baserat på hur många invånare respektive
kommun hade vid beslutstillfället. Insatsen i alla kommuner var 54
kronor/invånare. Lokalt ledd utveckling genom leader metoden utgår från att
ta tillvara på lokala initiativ och har ett starkt underifrånperspektiv. Metoden
bygger på ett viktigt samarbete mellan privat, offentlig och ideell sektor.
Man arbetar utifrån en utvecklingsstrategi som antogs inför nuvarande
programperiod. Ett leader kontor och en styrelse (LAG-grupp) som tar beslut
om vilka projekt som kan få stöd.
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Dnr 2020-000064

Leader Skog, Sjö & Fjäll 2021 - 2027
Projekten som har fått bidrag kan delas in i projekt som enbart omfattar
projektägare i Krokoms kommuns olika bygder samt kommunövergripande
projekt där aktörer i några eller alla kommunerna samarbetar.
Beviljade projekt i Krokoms kommun:
GröntCenter i Ås
Hunddagis HUNDra procent
Materialinsatser med designmodeller Ullforum
Holy race – att etablera Hällberget som ambassadör för jämtländsk
landsbygd.
Totalt: 6 240 142 kronor
Projekt som gäller över hela leaderområdet:
3 samarbeten med TreSam och Mittland Plus:
Skogsutbildning på Birka, förstudie samt ta fram utbildning REKO-ringar.
4 internationella samarbeten:
Förberedande projekt: Multileder, Kulturella bygder, RuralScapes ett
forskningssamarbete Miun/Italien5 projekt inom internationellt samarbete.
2 förstudier
1 projekt REKO- ring
Totalt: 7 333 137 kronor
Flera av de kommunövergripande projekten har gynnat aktörer i Krokoms
kommun, till exempel REKO-ringsprojektet som stöttar uppstarten av
samtliga REKO-ringar och skogsutbildningen som bidrar till högre
kompetens och bättre skogsskötsel för Krokoms kommuns många enskilda
skogsägare.
Drift/Administration:
Totalt: 14 316 627 kronor
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Dnr 2020-000064

Leader Skog, Sjö & Fjäll 2021 - 2027
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 april 2020
Bilaga 1. Synpunkter Krokoms kommun
Bilaga 2. Brev till finansiärer
Bilaga 3. Lägesrapport Leader 2016-2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, Niclas Höglund, JVK och Maria Jacobsson, S, yttrar
sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun
ställer sig positiv till ett samarbete med Leader Sjö, Skog & Fjäll under
2021-2027. Krokoms kommun kommer se över möjlighet till fortsatt
medfinansiering 2021-2027.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare
Leader Sjö Skog & Fjäll - info@sjoskogfjall.se
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Arrangemangsbidrag Kluksfestivalen 2020 och
uppdrag delegationsordning
Kort sammanfattning
Arrangören för Kluksfestivalen ansöker om 15 000 kronor i bidrag inför
sommaren 2020.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan om 15 000 kronor.
2. Bidraget betalas ut från Kulturenhetens ordinarie budget för
arrangörsbidrag/bidrag för kulturverksamhet.
3. Avdelningen för Näringsliv, Kultur och Fritid får i uppdrag att se över
och ge förslag till revidering av delegationsordningen avsnitt 3.7.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Inför sommarens Kluksfestival ansöker arrangören om 15 000 kronor i
bidrag från Krokoms kommun.
Kultursamordnare har enligt delegationsordningen möjlighet att bevilja
bidrag på upp till 10 000 kronor. Bidrag utöver det beslutas av
kommunstyrelsen. Avdelningen för Näringsliv, Kultur och fritid önskar att få
i uppdrag att se över delegationsordningen i syfte att effektivisera
handläggningen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 mars 2020
Bidragsansökan
Kommunstyrelsens delegationsordning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner ansökan om 15 000 kronor. Bidraget betalas ut från
Kulturenhetens ordinarie budget för arrangörsbidrag/bidrag för
kulturverksamhet.
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Dnr 2020-000140

Arrangemangsbidrag Kluksfestivalen 2020 och
uppdrag delegationsordning
Avdelningen för Näringsliv, Kultur och Fritid får i uppdrag att se över och
ge förslag till revidering av delegationsordningen avsnitt 3.7.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
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Dnr 2020-000028

Finansieringsansökan 2020, Ung Företagsamhet
Jämtland
Kort sammanfattning
Ung Företagsamhet har sökt finansiering från kommunen för deras
verksamhet 2020. Näringslivsenheten föreslår att kommunen finansierar med
samma belopp som 2019 (60 000 kronor) i stället för som står i ansökan
(104 050 kronor). Ung Företagsamhet har en viktig roll för att inspirera och
uppmuntra unga att testa på att driva företag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Ung Företagsamhet under
2020 med 60 000 kronor.
2. Medel tas ur stadsbidrag för ett förbättrat företagsklimat.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ung Företagsamhet har skickat en ansökan om medfinansiering av deras
verksamhet för år 2020. Krokoms kommun har under många år finansierat
Ung Företagsamhet.
Ung Företagsamhet skriver i sin ansökan att de har ett stort engagemang av
UF-företagande i Krokoms kommun. De vill fortsätta att bygga på det och
utveckla ännu mer så fler elever får möjlighet att driva UF-företag. De för en
nära dialog med skolorna och hjälper till där det behövs i
processutbildningen för att den goda kontakten ska fortsätta att upprätthållas.
En annan stor del som de håller på att etablera mer är deras arbete mot
grundskolan.
Läsåret 19-20 driver sammanlagt 105 elever som är bosatta i Krokoms
kommun ett UF-företag på någon av länets gymnasier och på de tre
gymnasieskolorna JGY Torsta, JGY Wången och Dille Gårds
naturbruksgymnasiumdriver 95 stycken elever UF-företag.
Ung Företagsamhet Jämtland eftersträvar balans mellan privat och offentlig
finansiering En fördelningsnyckel för den kommunala delen av föreningens
finansiering med tydligare målfokus presenterades 2015.
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Dnr 2020-000028

Finansieringsansökan 2020, Ung Företagsamhet
Jämtland
Modellen är kopplad till vilken som är UF-elevernas hemkommun. Modellen
innebär en del "basfinansiering" grundad på antalet kommuninvånare och en
rörlig del kopplad till antal UF-elever på gymnsiet.
Näringslivskontorets bedömning är att Ung Företagsamhet har en väldigt
viktig verksamhet där många ungdomar från och i Krokoms kommun får
testa på att driva UF-företag och förhoppningsvis se företagandet som en
möjlighet i framtiden. Förra året finansierade kommunen Ung Företagsamhet
med 60 000 kronor. I år har kommunen fått en ansökan på 104 050 kronor.
Utifrån rådande ekonomi i kommunen så föreslås att kommunen finansierar
UF med samma belopp som 2019.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 april 2020
Finansieringsansökan 2020, Ung Företagsamhet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att medfinansiera Ung Företagsamhet under 2020 med 60 000 kronor. Medel
tas ur stadsbidrag för ett förbättrat företagsklimat.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Ung Företagsamhet Jämtland
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Dnr 2020-000130

Uppdrag - Kommunens styrdokument
Kort sammanfattning
En översyn av kommunens styrdokument pågår.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger Krokoms kommuns kvalitetssamordningsgrupp i
uppdrag att ge förslag till utformning av Tillväxtstrategi och
Hållbarhetsstrategi så att de innefattar nuvarande strategidokument i
”kapitelform”.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Politiker och tjänstemän har uttryckt att kommunen har för många
styrdokument. Kommunstyrelsen har identifierat att det finns en risk att
beslutade styrdokument inte efterföljs på grund av att de är för många, inte
kopplar till varandra eller kommuniceras ut.
Kvalitetssamordningsgruppen har gjort en inventering av kommunens
strategier, antagna av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. I dag
finns 18 stycken strategier på inventeringslistan. Två av dessa är
Tillväxtstrategin och Hållbarhetsstrategin.
För att åstadkomma en tydligare styrning med färre styrdokument, skulle de
övriga 16 antagna strategierna kunna ”bakas” in i Tillväxtstrategin och
Hållbarhetsstrategin. Strategier som är lagstadgade undantas, eftersom de
behöver vara fristående. Kvalitetssamordningsgruppen föreslår att
kommunstyrelsen ger dem uppdraget att ta fram förslag på hur detta skulle
kunna utformas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 24 mars 2020
Kommunens strategier
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rasmus Ericsson, yttrar sig.
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Dnr 2020-000130

Uppdrag - Kommunens styrdokument
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger
Krokoms kommuns kvalitetssamordningsgrupp i uppdrag att ge förslag till
utformning av Tillväxtstrategi och Hållbarhetsstrategi så att de innefattar
nuvarande strategidokument i ”kapitelform”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kvalitetssamordningsgruppen via Sofie Eén, kommunsekreterare
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Dnr 2020-000137

Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2020
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås anta 2020 års åtgärdsplan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att, kopplat till kapitel 2.3
Arbete i åtgärdsplanen, undersöka om Försäkringskassan är en aktör i
detta sammanhang att samarbeta med.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun har ett Tillgänglighetsprogram som antogs av
kommunfullmäktige 2014. I Tillgänglighetsprogrammet anges ett antal
övergripande kommunala målsättningar och för varje enskilt kapitel i
programmet ska åtgärdsplaner tas fram.
Kommunstyrelsen ska besluta om årets åtgärdsplan i samband med
årsbokslutet.
I Tillgänglighetsprogrammet framgår det att tillgänglighetsrådet ska vara
referensgrupp i framtagande av de enskilda åtgärdsplanerna. För att
effektivisera framtagandet av planerna har tillgänglighetsrådet utsett
företrädarna från tillgänglighetsorganisationerna i rådet att ingå i
referensgruppen.
6 mars 2020 redovisades förslaget till åtgärdsplan vid möte med
referensgruppen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 mars 2020
Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2020 kommunstyrelsen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att ärendet återremitteras för att, kopplat till
kapitel 2.3 Arbete i åtgärdsplanen, undersöka om Försäkringskassan är en
aktör i detta sammanhang att samarbeta med.
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Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2020
Eva Ljungdahl, MP och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
åtgärdsplan 2020.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.
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
Åke Wilhelmsson, utvecklingschef
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Dnr 2020-000142

Personalekonomisk uppföljning
Hanna Vesterlund, HR-chef och Regina Stenlund Pettersson, HR-konsult
redovisar den personalekonomiska uppföljningen, bland annat sjukfrånvaron.
Underlag
Presentation – Kommunen som arbetsgivare 2019
_____
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Dnr 2020-000089

Årsredovisning 2019, Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Kommunens årsredovisning för 2019 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019.
2. Kommunfullmäktige antar en åtgärdsplan för att återställa det negativa
balanskravsresultatet år 2019 om -12,8 mnkr genom positiva resultat i
budget för åren 2020-2022 som överstiger detta underskott.
Kommunfullmäktige har beslutat om Rambudget för år 2020 och plan för
åren 2021 och 2022. Resultaten dessa år täcker nivån som krävs för ett
återställande av underskottet för 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisning 2019.
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra
redaktionella ändringar och kompletteringar innan dokumentet
överlämnas till kommunfullmäktige.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet.
_____
Beskrivning av ärendet
Kommunens årsredovisning för 2019 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den presenteras för fullmäktige
den 13 maj. Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av
handlingar till fullmäktigesammanträdet enligt ovan. Av årsredovisningen
framgår att Krokoms kommuns resultat år 2019 är minus 12,8 miljoner
kronor, vilket är 22,8 mnkr sämre än budgeterat.
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Årsredovisning 2019, Krokoms kommun
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna skall överstiga
kostnaderna. Krokom uppfyller inte balanskravet för 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att anta en åtgärdsplan för
att återställa det negativa balanskravsresultatet år 2019 om -12,8 mnkr
genom positiva resultat i budget för åren 2020-2022 som överstiger detta
underskott.
Kommunfullmäktige har beslutat om Rambudget för år 2020 och plan för
åren 2021 och 2022. Resultaten dessa år täcker nivån som krävs för ett
återställande av underskottet för 2019.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 april 2020
Årsredovisning 2019, Krokoms kommun april 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår i tillägg att kommunstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att genomföra redaktionella ändringar och kompletteringar innan
dokumentet överlämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2019. Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att anta en åtgärdsplan för att återställa det
negativa balanskravsresultatet år 2019 om -12,8 mnkr genom positiva
resultat i budget för åren 2020-2022 som överstiger detta underskott.
Kommunfullmäktige har beslutat om Rambudget för år 2020, och plan för
åren 2021 och 2022. Resultaten dessa år täcker nivån som krävs för ett
återställande av underskottet för 2019. Kommunstyrelsen fastställer
årsredovisning 2019.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
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Dnr 2020-000089

Årsredovisning 2019, Krokoms kommun
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 2020-000141

Årsredovisning 2019, Krokomsbostäder AB
Kort sammanfattning
Årsredovisning för 2019 har överlämnats till ägarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB
år 2019.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i
Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2019 enligt
revisorernas tillstyrkan.
_____________________________________________________________
Jäv
Hans Åsling, C och Maria Jacobsson, S, anmäler Jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
De ekonomiska målen utgår ifrån att bolaget ska klara en balans mellan
nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd med de resurser som
bolaget förfogar över. Investeringar och förvaltningskostnader ska hållas på
nivåer som säkerställer ett långsiktigt hållbart kassaflöde och
marknadsvärde.
Övergripande ekonomiska mål från 2019 och tills vidare:
Bolaget ska ha en direktavkastning som i genomsnitt över en femårsperiod
från och med utgången av 2019 motsvarar 5 %. Direktavkastningen för 2019
blev 5,32 procent (4,89 %).
Bolagets soliditet bör vara som lägst 15 procent. Soliditeten har för 2019
ökat till 18,7 procent (17,6). Under kommande år räknar bolaget med att
nyproduktion kommer sänka soliditeten något men att den kommer överstiga
målet om lägst 15 procent soliditet.
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Dnr 2020-000141

Årsredovisning 2019, Krokomsbostäder AB
Bolagets belåningsgrad får högst vara 70 procent. Belåningsgraden var vid
utgången av räkenskapsåret 56,4 procent (58,6 %). Belåningsgraden
beräknas öka under kommande år på grund av planerad nyproduktion men
ändå vara inom målet om högst 70 procent belåningsgrad.
Lägenhetsbeståndet består av 1135 lägenheter samt 111 bostäder i
äldreboenden totalt 1246 bostäder, vilket är 22 fler än föregående år.
Tillskottet av lägenheter kommer från de nybyggda husen på Iduns väg i Ås.
Antalet vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 51 stycken motsvarande
4,1 procent av lägenhetsbeståndet vilket är 42 stycken fler än 2018.
För 2018 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på 5 088 tkr
(8 091 tkr). Resultatet efter skatt uppgår till 3 867 tkr (2 506 tkr).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 april 2020
Årsredovisning, Krokomsbostäder AB 2019, inklusive revisorernas yttrande
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Krokomsbostäder AB
år 2019. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bemyndigar
kommunens ombud i Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för
ledamöterna och verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret
2019 enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000104

Årsredovisning 2019, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kort sammanfattning
Årsredovisning för 2019 har överlämnats till ägarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förbundet redovisar ett positivt resultat på +3,6 mnkr. Detta är i princip i
nivå med prognosen i delårsrapporten och bättre än budget som var ett
nollresultat. Anledningen till överskottet är ägarkommunernas inbetalningar
för självrisker för de stora skogsbränderna sommaren 2018. Dessa
inbetalningar uppgick till 4,4 mnkr. Förbundet tillåts behålla dessa i
kompensation för att den ekonomiska ramen för åren 2020 och 2021 förblir
oförändrad jämfört med 2019.
Enligt revisionsberättelsen för 2019 bedömer revisorerna att resultatet i
huvudsak är förenligt med de mål som direktionen ställt upp. Detta gäller
både de finansiella målen och verksamhetsmålen. Revisorerna tillstyrker att
respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar
ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 april 2020
Årsredovisning 2019, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Revisionsberättelse för år 2019, 2020-03-17
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019
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Dnr 2020-000104

Årsredovisning 2019, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2019 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för direktionen och dess
enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000096

Årsredovisning 2019, Jämtlands Gymnasieförbund
Kort sammanfattning
Årsredovisning för 2019 har överlämnats till ägarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
_____________________________________________________________
Jäv
Maria Jacobsson, S, anmäler Jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
För år 2019 redovisar förbundet ett överskott på 7,2 mnkr, att jämföras med
ett budgeterat nollresultat. Det negativa balanskravsresultat om -5,2 mnkr
som uppkom år 2018 kan därför regleras i sin helhet.
Det goda resultatet beror i huvudsak på tre saker. För det första så ger de
effektiviseringar i form av anpassning av personalkostnader som påbörjades
2018 full effekt under 2019. För det andra så är pensionskostnaderna för
2019 betydligt lägre än 2018, vilket till största delen är en engångseffekt av
att kostnaderna för 2018 redovisades fel och därför blev för höga, vilket
kompenserats för 2019. För det tredje så ökade antalet elever och därmed
intäkterna på ett antal utbildningar samtidigt som en ökad ekonomisk
medvetenhet gjort att tilldelade budgetar inte behövt nyttjas fullt ut.
Utöver det redovisade positiva resultatet, så har cirka 5,2 mnkr återbetalats
till ägarkommunerna. Krokoms andel av dessa uppgår till knappt 800 tkr.
Återbetalningen beror på en bestämmelse i förbundsordningen som anger att
om det egna kapitalet överstiger 4% av verksamhetens nettokostnader, så ska
överskjutande del återbetalas till ägarna, och fördelas efter ägarandel.
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Dnr 2020-000096

Årsredovisning 2019, Jämtlands Gymnasieförbund
Enligt revisionsberättelsen för 2019 bedömer revisorerna sammantaget att
direktionen för förbundet i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt
tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning
och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 april 2020
Årsredovisning 2019, Jämtlands Gymnasieförbund, 2020-03-09
Revisionsberättelse för 2019, 2020-03-19
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2019 för Jämtlands
Gymnasieförbund. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för direktionen och dess
enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000131

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt
inom Stråket-området
Kort sammanfattning
För att nå kommunens mål om minst 16 000 invånare år 2030 krävs nya
exploateringsområden för bostäder.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för 10 mkr
för att inleda arbetet med VA-investeringar i Stråket-området (Sträckan
Ås-Krokom).
2. Kommunstyrelsen beslutar att det tas fram ett bättre underlag om hur
kostnaderna är fördelade mellan huvudledningar och nästa steg i planen
för områdena till bostäder och industri.
_____________________________________________________________
Jäv
Carl-Oscar Fransson, M, anmäler jäv.
_____
Reservation
Marie Svensson, V, Niclas Höglund, JVK, Niklas Rhodin, S, Maria
Jacobsson, S och Annika Hansson, S, reserverar sig mot beslutet att inte
återremittera ärendet.
Beskrivning av ärendet
Kommunen har satt ett förändringsmål att växa till minst 16 000 invånare till
år 2030. Stråket-området har identifierats som ett av de mest attraktiva
områden där kommunen kan erbjuda boende på landsbygden och samtidigt
ha närhet till Östersund och Krokom för arbetspendling.
Det kommunala ledningsnätet med tillhörande VA-installationer har inte
tillräcklig kapacitet för att kunna ansluta ytterligare detaljplanerade områden
i Stråket-området.
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Dnr 2020-000131

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt
inom Stråket-området
Utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund har kommunfullmäktige
beslutat om förändringsmål. Två av dessa står i relation till utbyggnad av
Stråket-området, nämligen;


Antal invånare ska följa plan mot befolkningsmålet 16 000 invånare
2030



Utbud, antal och bredd av bostäder ska öka

I kommunens Framtidsplan (Översiktsplan), antagen i kommunfullmäktige
2015-02-25, pekas Åsbygden ut som ett område där man vill utveckla
boende i varierande former.
I den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden (Fördjupad översiktsplan
över Åsbygden), antagen i kommunfullmäktige 2018-02-28, framgår att ett
mål för Åsbygden är att bostadsmiljöer ska planeras och utformas. Handel
och industri ses som ett naturligt inslag i helhetsperspektivet för kommunen
och mark pekas ut för ändamålet längs med E14 från Åskorset och mot
kommungränsen till Östersund. För att nå tillväxtmålet krävs nya
exploateringsområden som medger ökat byggande av bostäder som en
förutsättning för befolkningsökningen. Den övervägande delen av denna
tillväxt kommer att ske i området från Ås till Krokoms centralort.
En tillväxt av bostäder längs E14/stråket bidrar till växtkraft i hela
kommunen.
Kommunfullmäktige fattade i november 2018 ett principbeslut angående
finansiering av kommande VA-investeringar. Där framgår att
kapacitetshöjande åtgärder till följd av kommunens tillväxtmål ska bekostas
med skattemedel. Detta innefattar stora stamledningar fram till reningsverk,
och förgreningar från dessa fram till men inte inom, framtida
exploateringsytor.
För att komma vidare i arbetet med att utveckla nya områden för bebyggelse,
krävs ett principbeslut om större investeringar i VA-nätet.
Den beräknade investeringen för hela kapacitetsökningen är beräknad till
cirka 310 mnkr.
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Dnr 2020-000131

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt
inom Stråket-området
Med denna investeringsvolym möjliggörs dessutom en fortsatt tillväxt till
strax över 17 000 invånare. Kapacitetsökningen i uppgraderade ledningar
kan till och med klara en framtida ökning av befolkningen upp emot 20 000
invånare men någonstans efter 17 000 invånare kommer en nyinvestering att
krävas i ett reningsverk med utökad kapacitet jämfört med i dag.
Dessutom inryms möjligheten att införliva fastigheter inom området som i
dagsläget har privata lösningar samt en fortsatt utbyggnad av Åsbackens
industriområde.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 april 2020
Bakgrund och underlag VA utbyggnad 15 april 2020
SWOT – Alternativ för spillvattenhantering VA-utbyggnad Stråket
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja
igångsättningstillstånd för 10 mkr för att inleda arbetet med VAinvesteringar i Stråket-området (Sträckan Ås-Krokom).
Maria Jacobsson, S, Marie Svensson, V och Niclas Höglund, JVK, föreslår
att ärendet återremitteras med följande motivering: Bättre underlag om hur
kostnaderna är fördelade mellan huvudledningar och nästa steg i planen till
områdena för bostäder och industri.
Ajournering begärs klockan 16.42-16.51.
Om ärendet ska avgöras i dag föreslår Maria Jacobsson, S, i tillägg att
kommunstyrelsen beslutar att det tas fram ett bättre underlag om hur
kostnaderna är fördelade mellan huvudledningar och nästa steg i planen för
områdena till bostäder och industri.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.
Ajournering begärs klockan 17.02-17.05
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Dnr 2020-000131

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt
inom Stråket-området
Ronny Karlsson, SD, Björn Hammarberg, M, Niclas Höglund, JVK och Eva
Ljungdahl, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, Hans Åslings, C, förslag.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet samt ett
tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Om kommunstyrelsen inte bifaller återremiss kommer
ordförande fråga på Hans Åslings, C, förslag och tilläggsförslaget, var för
sig.
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 röster Ja och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.

Justerandes sign

Omröstningsresultat

Ja

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

X
X

Utdragsbestyrkande

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Dnr 2020-000131

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt
inom Stråket-området
Med 6 Ja och 6 Nej finner ordförande att ärendet ska avgöras i dag.
Efter fråga på Hans Åslings, C, förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef
Katarina Fredriksson, verksamhetschef vatten och avlopp
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2020-000098

Rambudget 2021, plan 2022-2023
Jonas Törngren, kommundirektör och Björn Torbjörnsson, ekonomichef,
informerar om rambudget 2021, plan 2022-2023.
Underlag
Sveriges Kommuner och Regioner - Ekonomisk information med anledning
av Corona i kommuner och regioner
Ekonomiska förutsättningar 2020
Budgetsammandrag
___
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Dnr 2018-000312

Omfördelning av politisk tid
Kort sammanfattning
Ärendet omfördelning av politisk tid blev från kommunfullmäktige den 5
december 2018 återremitterat för vidare utredning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till omfördelning av politisk
tid.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samverkanspartierna föreslår att inom sin gruppering omfördela
arvoderad tid under mandatperioden 2019-2022 utifrån nedanstående.
1. Kommunfullmäktiges (KF) ordförandetid minskas från 20 % till 15
% från och med 1 maj 2020.
2. Socialnämndens (SN) 1:e vice ordförande minskas från 20 % till 10
% från och med 1 maj 2020.
3. Kristdemokraterna politiska tid utökas från 5 % till 10 % för
mandatperioden.
4. Miljöpartiet tilldelas 10 % politisk tid åren 2021 och 2022.
Kommunfullmäktige gör under mandatperioden en besparing för
partistödet med 98 000 kronor då antalet ledamöter minskat från 41 till
45 personer.
Den minskade arvodestiden enligt punkt 1 och 2 ger en besparing för
mandatperioden på 328 100 kronor.
Den ökade arvodestiden enligt punkt 3 och 4 ger en kostnadsökning för
mandatperioden på 331 600 kronor.
Totalt medför punkt 1-4 en kostnadsökning för mandatperioden på 3 500
kronor. Kostnaden täcks av det minskade partistödet.
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Dnr 2018-000312

Omfördelning av politisk tid
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 april 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till grundförslaget.
Niklas Rhodin, S, föreslår avslag till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår avslag till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till omfördelning av politisk tid.
Till det har kommit förslag till avslag till grundförslaget.
Ordförande kommer fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000161

Särredovisning VA 2019
Kort sammanfattning
Enligt vattentjänstlagen (50 §) ska va-huvudmannen årligen upprätta en
separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer särredovisning VA 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Enligt vattentjänstlagen (50 §) ska va-huvudmannen årligen upprätta en
separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning).
Särredovisningen ska återspegla hur verksamhetens intäkter via de
taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva
den allmänna va-anläggningen.
Särredovisningen ska också fastställas av huvudmannen, vilket rimligen bör
göras av kommunfullmäktige om huvudmannaskapet är i kommunen och av
styrelsen om ett kommunalt bolag är huvudman. Vidare säger
vattentjänstlagen att redovisningen ska göras tillgänglig för fastighetsägarna,
till exempel genom att särredovisningen publiceras på huvudmannens
hemsida.
För 2019 gäller att driftsekonomin åter i princip är i balans (-89 tkr i
underuttag brukaravgifter, jämfört med verksamhetens kostnader) efter fem
raka förlustår. Det ackumulerade underskottet bör kunna börja återbetalas till
kommunen från och med år 2021.
Ingående balans Underuttag brukaravgifter

-2916

Underuttag 2018

-1074

Underuttag 2019

-89

Utgående balans Underuttag brukaravgifter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000161

Särredovisning VA 2019
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 april 2020
Samhällsbyggnadsnämnden den 8 april 2020, § 26
Årsredovisning 2019 - Vatten
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa särredovisning VA 2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000010

Meddelanden
1

Dnr 22
Näringslivsutskottet: protokoll 200310

2

Dnr 24
Primärkommunala samverkansrådet: protokoll 200330

3

Regionens samverkansråd: protokoll 200330

4

Dnr 28
Vindkraftcentrum: 200313, nyhetsbrev nr 1-2020

5

Säkerhetspolisen: rapport 2019

6

Dnr KS 19/377
Jämtlands Räddningstjänstförbund: beslut per capsulam 200313,
handlingsprogram 2020-2022

7

Dnr KS 20/005
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 200310, 200317 och
200407

8

Dnr KS 20/019
SmåKom: 200313, Viktig info angående vår Rikskonferens

9

SmåKom: 200318, Riksdagsrunda mars 2020

10 SmåKom: 200320, Rikskonferensen ställs in!
11 SmåKom: 200401, Nyhetsbrev April 2020
Dnr KS 20/051
12 Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag 200331 § 38, Revidering
av samarbets- och uppdragsavtal om samordning av särskild
kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik – förändrade
förutsättningar
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000010

Meddelanden
Dnr KS 20/063
13 Pensionärsorganisationer i Jämtlands län, PRO, SPF och SKPF:
skrivelse – Konsumentrådgivning, en ifrågasatt verksamhet?
Dnr KS 20/106
14 Svenska Fotbollsförbundet: 200401, skrivelse med anledning av Covid19
Dnr KS 20/126
15 Sametinget: beslut 200311, Utbetalning av statsbidrag till kommuner
2020
_____
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Utdragsbestyrkande
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

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 19/098
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 19/163
Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
8

9

Dnr KS 2019/205
Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till
socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
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
10 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
11 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast november 2020.
Dnr KS 2019/342
12 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 2019/344
13 Motion – Handläggningstider motioner. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
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Utdragsbestyrkande
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2019/345
14 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
Dnr KS 2019/347
15 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 19/350
16 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/357
17 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
18 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020.
Dnr KS 2020/058
19 Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
februari 2021.
Dnr KS 19/101
20 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019.
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2019/249
21 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
22 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/288
23 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
24 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/270
25 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på
förslaget senast i maj 2020.
Dnr KS 2019/315
26 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
27 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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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2020/052
28 Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom.
Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/062
29 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/073
30 Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i augusti 2020.
Revisionsrapporter
Dnr KS 19/358
1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden
_____
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Dnr 2020-000124

Övriga frågor
Maria Jacobsson, S, frågar om vård i livets slutskede och hemundervisning.
_____
Marie Svensson, V, frågar om simundervisning.
_____
Niclas Höglund, JVK, frågar om distansmöten.
_____
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Dnr 2020-000168

Initiativärende - Handläggningstid motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att korta handläggningstiden för motioner
till 6 månader.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Hammarberg, M, föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta om att korta handläggningstiden för motioner
till 6 månader.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som har lagts på mötet.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande
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