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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, Ivern, onsdagen den 9 oktober 2019, klockan 8.30-16.10

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande, §§ 162-169, 171-172
Bengt Nord, C, tjg ers för Hans Åsling, C
Karin Jonsson, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Rasmus Ericsson, KD, tjg ers för Kjell Sundholm, KD
Jenny Palin, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S, §§ 162-169, 171-172
Sture Hernerud, S, §§ 162-169, 171-172
Nehro Mostafaee, V, tjg ers för Marie Svensson, V, §§ 162-169, 171-172
Niclas Höglund, JVK
Ronny Karlsson, SD, §§ 162-169, 171-172

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Sofie Eén, kommunsekreterare
Maria Jacobsson, S, till 11.30
Peter Grundström, S, ej tjg ers

Justerare

Sture Hernerud och Rasmus Ericsson

Justeringens plats och tid

Krokom den 14 oktober 2019

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 162-172

Sofie Eén
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

Sture Hernerud

Rasmus Ericsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Datum då anslaget sätts upp

15 oktober 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

5 november 2019
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 162

Dnr 2019-000020

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändring:
Tillägg: Övriga frågor
_____________________________________________________________
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 163

Dnr 2019-000021

Utbildning och informationer


Utbildning inom säkerhetsområdet - Utbildning i Gemensamma
grunder del 1



Information om särskild kollektivtrafik
Mathias Holmlund, chef för särskild kollektivtrafik



Utredningen – Utveckling antal anställda i Krokoms kommun
Björn Torbjörnsson, ekonomichef




Förslaget om den nya politiska organisationen
Processen - Ny rambudget 2020, plan 2021-2022
Jonas Törngren, kommundirektör
_____
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 164

Dnr 2019-000203

Remiss - Regional grundsyn för totalförsvaret
Jämtlands län
Kort sammanfattning
Förslag till en länsgemensam grundsyn för totalförsvaret i Jämtlands län har
för andra gången skickats till Krokoms kommun på remiss.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun tycker att det är ett bra förslag och har inget att erinra.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Jämtland län har tillsammans med representanter från Region
Jämtland/Härjedalen, Försvarsmakten, Kommunerna i Jämtlands län tagit
fram ett förslag till en länsgemensam grundsyn för totalförsvaret i Jämtlands
län. Grundsynen beskriver aktörernas gemensamma ambition för
totalförsvarsplaneringen och var vi vill vara vid utgången av 2020.
Förslaget skickades till Krokoms kommun på remiss i maj 2019. Svarstiden
var kort och ett det togs ett ordförandebeslut i samråd med
kommunstyrelsens presidium.
Länsstyrelsen har ännu en gång skickat förslaget på remiss med anledning av
att ett antal kommuner, efter den förra remissomgången, önskade fatta beslut
på politisk nivå.
Då svarstiden är längre denna gång föreslås kommunstyrelsen svara på
remissen.
Förslag till beslut är lika som ordförandebeslutet som togs i samråd med
kommunstyrelsens presidium i juni 2019.
Grundsynen följer det uppdrag som kommunen redan har och det som
Länsstyrelsen också har tagit höjd för i sitt gemensamma projekt för att
stödja länet (kommuner och regionen) i riktning med uppbyggnad av det
civila försvaret. Allt som står i dokumentet kommer Krokoms kommun att
genomföra inom vårt ordinarie planerade arbete som redan pågår.
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 164 (forts)

Dnr 2019-000203

Remiss - Regional grundsyn för totalförsvaret
Jämtlands län
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 juli 2019
Förslag till regional grundsyn för totaltsvar i Jämtlands län
Ordförandebeslut i samråd med presidiet den 12 juni 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att Krokoms kommun tycker att det är ett bra förslag och har inget att erinra.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Länsstyrelsen Jämtlands län
Säkerhetssamordnare
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 165

Dnr 2019-000210

Strategi för trygghet och säkerhet
Kort sammanfattning
Krokom kommuns trygghets- och säkerhetsarbete består av många delar där
tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetet. Trygghets- och
säkerhetspolicy finns framtagen och nu föreslås en strategi med mål och
inriktning.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Strategi för trygghet och säkerhet.
2. Strategin gäller 2019-2022
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Strategin omfattar i dag områdena krisberedskap och informationssäkerhet.
Den är tillika det så kallade styrdokument som är en av kommunens
uppgifter enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 20192022. Målet är att även områdena brottsförebyggande, skydd mot olyckor
samt internt skydd ska tillföras strategin under mandatperioden.
I Krokoms kommun finns dokumentet "Riktlinjer för styrdokument" som
beskriver de olika styrdokumenten och vem som beslutar om vilket. I dessa
anges att det är kommunstyrelsen som beslutar om strategier. Undantag från
den regeln gäller denna strategi som ska beslutas av kommunfullmäktige
senast 31 december under den nya mandatperiodens första år, enligt
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande. 19 september 2019
Strategi för trygghet och säkerhet
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 165 (forts)

Dnr 2019-000210

Strategi för trygghet och säkerhet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta Strategi för trygghet och säkerhet. Strategin
gäller 2019-2022.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 166

Dnr 2019-000070

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i
kommunen
Kort sammanfattning
Socialnämnden har behandlat motionen angående planering för en bättre
ekonomi för de äldre i kommunen från Jämtlands Väl Krokom.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____________________________________________________________
Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Niklas Rhodin, S, lämnar följande protokollsanteckning:
Frågan om hur ’taxetrycket’ i kommunen slår mot våra äldre är en viktig
fråga. Det jag och Socialdemokraterna vill göra är att få fram en översyn
över hur det så kallade taxetrycket ser ut utslaget över alla kommunens
verksamhetsområden och hur dessa ökat över tid. Krokoms kommun har en
dyster ekonomi i dagsläget varför vi föreslår att kommunen tar upp frågan
inom något/några år igen och breddar det till att se över hur taxorna ser ut
över hela kommunens verksamhetsområden.
_____
Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion att:
1. Kommunen ser över vilka avgifter som specifikt rör äldre i kommunen
och presenterar dem i varje nämnd.
2. Nämnderna lämnar förslag på om och hur avgifterna kan sänkas eller tas
bort för gruppen äldre.
3. Nämnderna lämnar förslag på lösningar eller förslag på vart de minskade
intäkterna istället kan läggas.
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 166 (forts)

Dnr 2019-000070

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i
kommunen
4. Kommunfullmäktige fattar beslut om förslagen från nämnderna kan
genomföras.
I socialnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 3 september 2019
framgår nedan och det finns inget att erinra.
Att det blir allt fler pensionärer med ansträngd privatekonomi är ett
förhållande som gäller i hela landet. På systemnivå är det ett nationellt
bekymmer som kräver nationella lösningar. Vissa nationella beslut är nyligt
tagna. Högstanivån för den hyra som berättigar till bostadsbidrag har höjts
från 5 600 kronor till 7 000 kronor/månaden och en viss justering av den så
kallade pensionärsskatten är också beslutad.
Det kan av olika skäl vara motiverat för en kommun att ha en samlad bild av
hur kommunens och andra huvudmäns avgifter/taxor belastar olika
inkomstgrupper, åldersgrupper, medborgare med funktionsvariation och
olika hushållstyper. Det kan till exempel handla om hur man planerar
insatser för att främja hälsa, hur man jobbar med sociala aktiviteter och hur
dessa görs tillgängliga för dem med de största behoven.
Det är känt att svag privatekonomi också för med sig ökad risk för ohälsa
såväl fysiskt som psykiskt.
Socialnämnden är den enda kommunala nämnd som har avgifter/taxor som i
stor omfattning rör personer 65 år och äldre även om inte heller dessa är
specifikt åldersrelaterade. Inom äldrevård finns en nationellt beslutad
maxtaxa, ett garanterat förbehållsbelopp och avgiften för omsorgsinsatser är
inkomstrelaterad.
Övriga nämnders avgifter till exempel för renhållning, vatten och avlopp
regleras per fastighet och/eller utifrån mängd som används.
Sammantaget betyder det att motionärens attsatser bara är aktuella inom
socialnämndens ansvarområde.
Den ekonomiska situationen i Krokoms kommun är ansträngd. Under tiden
fram till 2030 så ökar antalet äldre med omsorgsbehov. Gruppen 80 år och
äldre ökar under perioden från dagens dryga 700 till drygt 1130.
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 166 (forts)

Dnr 2019-000070

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i
kommunen
Även antalet barn ökar och därmed ökar också behovet av skola och
förskola. De effektiviseringar som går att göra i kommunens olika
verksamheter kommer att behövas för att möta redan kända
kostnadsökningar. En sänkning av nuvarande avgifter inom socialnämndens
verksamheter bedöms utifrån detta inte vara en rimlig prioritering. Vår
bedömning är att en verklig förändring av de sämst ställda pensionärernas
ekonomiska situation huvudsakligen endast kan åstadkommas genom
åtgärder på nationell nivå.
Övrigt
Under 2020 bör kommundirektören få i uppdrag att redovisa samtliga
avgifter och taxor och hur de slår mot olika grupper. Kommunstyrelsen är
dock inte redo att formulera uppdraget ännu. Det måste genomföras mer
ingående diskussioner kring utformning och nyttan med ett sådant uppdrag.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 september 2019
Protokollsutdrag – Socialnämnden den 3 september 2019, § 113
Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget, som föreslår avslag till
motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.
Beslutsgången godkänns.
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 166 (forts)

Dnr 2019-000070

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i
kommunen
Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget, som föreslår avslag till motionen.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 167

Dnr 2019-000298

Igångsättningstillstånd tömning slamdammar
Hissmofors reningsverk
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden begär igångsättningstillstånd för rubricerad
investering. Medel för investeringen föreslås tas ur beviljat anslag för
investeringar. Projektet var ursprungligen planerat till 2020 men behöver
tidigareläggas på grund av risk för så kallad slamflykt.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för tömning av
Hissmofors slamdammar. Medel för investeringen tas ur beviljat
investeringsutrymme.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Nedströms Hissmofors avloppsreningsverk finns kemfällningsdammar som
reducerar slammängden i utgående vatten. Med tiden ackumuleras slam i
dammarna och tömning blir nödvändig. Dammarna är inte tömda på många
år.
Projektets reviderade investeringsbudget uppgår till 2 mnkr, fördelat lika
mellan åren 2019 och 2020. Denna revidering gjordes i rambudget för 2020
som antogs av kommunfullmäktige i juni i år. Projektet beräknas nu kosta
cirka 1,5 mnkr, det vill säga väl inom budget men kommer att färdigställas i
sin helhet under 2019. Den brist som kortsiktigt uppkommer för projektets
finansiering för 2019, ryms inom VA-verksamhetens totala
investeringsvolym under 2019, utan att det får konsekvenser för andra
investeringar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 september 2019
Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsnämnden den 12 september 2019, § 83
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 167

Dnr 2019-000298

Igångsättningstillstånd tömning slamdammar
Hissmofors reningsverk
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för tömning av Hissmofors slamdammar.
Medel för investeringen tas ur beviljat investeringsutrymme.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 168

Dnr 2019-000172

Kommunens utvecklingsfond - Kriterier, bedömning
och uppföljning
Kort sammanfattning
Krokoms kommun har sedan 2 år en särskild fond där medel kan sökas för
utvecklingsprojekt. Det har varit otydligt på vilka premisser medel kan sökas
varför kriterier har tagits fram.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att följande kriterier ska vara uppfyllda helt
eller delvis om medel från kommunens utvecklingsfond ska beviljas:


I projektet ingår det någon form av nytänkande/innovation



Medlen får inte användas för att täcka den ordinarie verksamheten



Projektet bedöms ha en långsiktigt positiv inverkan ekonomiskt
och/eller kvalitetsmässigt



Plan för genomförande och uppföljning ska finnas



I beskrivningen ska också finnas en plan för hur förändringen ska
fortleva efter projekttiden



Den som ansökt och blivit beviljad medel kan bli
återbetalningsskyldig om medlen inte använts till projektet

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun har sedan 2 år en särskild fond där medel kan sökas för
utvecklingsprojekt. Det har varit otydligt på vilka premisser medel kan sökas
varför kriterier har tagits fram. Kommunstyrelsens presidium har därför tagit
fram kriterier som ska vara helt eller delvis uppfyllda för att medel ska
kunna beviljas. Dessa kriterier kommer att användas även vid uppföljningen.
Om det visar sig att medlen använts på annat sätt kan dessa komma att
återkrävas.
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 168 (forts)

Dnr 2019-000172

Kommunens utvecklingsfond - Kriterier, bedömning
och uppföljning
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 september 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Nehro Mostafaee, V, föreslår i tillägg att ansökan ska ligga i linje med
agenda 2030 målen.
Niklas Rhodin, S, föreslår avslag till Nehro Mostafaees, V, förslag.
Jan Runsten, MP, Peter Grundström, S, och Rasmus Ericsson, KD, yttrar sig.
_____
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att följande kriterier ska vara uppfyllda helt eller delvis om medel från
kommunens utvecklingsfond ska beviljas:


I projektet ingår det någon form av nytänkande/innovation



Medlen får inte användas för att täcka den ordinarie verksamheten



Projektet bedöms ha en långsiktigt positiv inverkan ekonomiskt och/eller
kvalitetsmässigt



Plan för genomförande och uppföljning ska finnas



I beskrivningen ska också finnas en plan för hur förändringen ska
fortleva efter projekttiden



Den som ansökt och blivit beviljad medel kan bli återbetalningsskyldig
om medlen inte använts till projektet

Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 168 (forts)

Dnr 2019-000172

Kommunens utvecklingsfond - Kriterier, bedömning
och uppföljning
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen avslår
det.
_____
Kopia till
Kommundirektör
Nämnderna
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 169

Dnr 2019-000295

Revisionsreglemente
Kort sammanfattning
Revisionsreglementet föreslås revideras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till revisionsreglemente.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Nuvarande reglemente är från september 2015 och kommunrevisionen
föreslår att det revideras.
Föreslagna ändringar framgår i kursiv stil och återfinns under § 7 och § 10
samt nedan.
§ 7 i nuvarande reglemente:
” För beredning av revisorernas budget utser fullmäktige en särskild
oberoende beredning.”
Föreslås ändras till:
”Fullmäktiges presidium ansvarar för beredning av revisorernas budget.”
§ 10 i nuvarande reglemente
”Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som
fullmäktige utsett får revisorernas budget.”
Föreslås ändras till:
”Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges
presidium.”
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 september 2019
Förslag till revisionsreglemente 190826
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9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 169 (forts)

Dnr 2019-000295

Revisionsreglemente
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till revisionsreglemente.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 170

Dnr 2019-000246

Kommunstyrelsens detaljbudget 2020
Kort sammanfattning
Rambudgeten som beslutades i kommunfullmäktige i juni ger tillsammans
med konstaterade kostnadsökningar ett sparbeting motsvarande 6,8 mnkr
(9,3%) för kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar detaljbudget 2020 för
kommunledningsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att till styrelsemötet
den 23 oktober 2019 återkomma med förslag till ny rambudget 2020.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Niklas Rhodin, S, Jenny Palin, S, Sture Hernerud, S, Nehro Mostafaee, V,
Ronny Karlsson, SD, deltar inte i beslutet. De återkommer med egna förslag
i ärendet om ny rambudget 2020.
_____
Beskrivning av ärendet
Den i kommunfullmäktige beslutade rambudgeten ger, tillsammans med
konstaterade kostnadsökningar, ett sparbeting motsvarande 6,8 mnkr (9,3%)
för kommunstyrelsens förvaltning. Samtidigt finns det motsvarande cirka 35
mnkr i sparbeting för kommunen som helhet för att komma in i ram 2020.
Kommundirektören har därför arbetat tillsammans med förvaltningschefer
och stab för att ta fram ett kommunövergripande förslag till omfördelning av
budget över förvaltningsgränserna samt förslag till tilläggsanslag. I förslaget
finns de senaste ingående parametrarna avseende skatteprognos,
befolkningsprognos, budgetproposition från regeringen samt eventuellt
förslag till utjämningssystem med. Underlaget är klart i sin helhet till den 23
oktober 2019 varför kommundirektören bör få i uppdrag att lägga fram ett
förslag till beslut till kommunstyrelsen samma dag.
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Dnr 2019-000246

Kommunstyrelsens detaljbudget 2020
Då kan kommunfullmäktige i sin tur ta ställning till ny rambudget vid
sammanträdet den 13 november 2019.
Samtidigt måste varje nämnd förhålla sig till den liggande rambudgeten.
Kommunstyrelsen ska därför fatta beslut om detaljbudget med
konsekvensbeskrivningar. I bilagan ”Besparingar med konsekvenser
kommunledningsförvaltningen 2019-10-09” finns beskrivningar på
besparingar motsvarande drygt 10 mnkr rangordnande utifrån förväntade
konsekvenser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 september 2019
Besparingar med konsekvenser kommunledningsförvaltningen 2019-10-09
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
detaljbudget 2020 för kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att till styrelsemötet den 23 oktober 2019
återkomma med förslag till ny rambudget 2020.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommundirektör
Ekonomichef
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Meddelanden
Dnr 23
1 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: information 190920 till de
kommuner som antagit SKL:s rekommendation om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
Dnr 24
2 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 190906 – Gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

3

Dnr 28
Vindkraftcentrum: nyhetsbrev nr 4-2019

Dnr KS 18/324
4 Socialnämnden: protokollsutdrag 190521, § 71 – beslut, svar på
revisionsrapport, Granskning av insatser enligt LSS

5

Dnr KS 19/004
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 4 september
2019, 26 september 2019

6

Dnr KS 19/029
SmåKom: nyhetsbrev 190906 och 190912, höstmöte 21-22 november
2019

7

Dnr KS 19/045
Regionens samverkansråd: protokoll 190902

8

Primärkommunala samverkansrådet: protokoll 190902

9

Justerandes sign

Dnr KS 19/186
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 190912, § 80,
Fastighetsunderhåll samhällsbyggnadsnämnden – uppföljning av tidigare
granskning
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Meddelanden
Dnr KS 19/200
10 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 190923 om bildande av
naturreservatet Höbergsfjället
Dnr KS 19/297
11 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 190912, § 74,
Detaljbudget 2020, plan 2021-2022
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 172

Dnr 2019-000264

Övriga frågor
Niklas Rhodin, S, frågar om de nya parkeringsreglerna, bland annat om
parkeringsövervakningen och parkeringstiderna bakom Ica i centrum.
Kommunstyrelsen bjuder in lämplig person till ett sammanträde för att
informera om implementeringen av de nya reglerna och för att svara på
frågor.
_____
Sture Hernerud, S, informerar om den avbrutna upphandlingen som Taxi
Glesbygd vann samt om den nya upphandlingen. Sture önskar att kommunen
agerar gentemot Länstrafiken.
Kommunstyrelsen ger Jonas Törngren, kommundirektör, i uppdrag att göra
en skrivelse till Länstrafikens styrelse.
_____
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