Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(14)

Sammanträdesdatum

2020-06-25

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, Ivern och distans, torsdagen den 25 juni 2020 kl 08:30-10.30

Beslutande

Ledamöter

Karin Jonsson, C, Ordförande (distans)
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande (distans)
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande (distans)
Sture Hernerud, S
Jannike Hillding, M, (distans)
Mikael Karlsson, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S
Ronny Karlsson, SD
Jan Runsten, MP (distans)
Kjell Sundholm, KD
Marie Svensson, V
Hans Åsling, C (distans)
Bengt Nord, C

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Maria Walther, nämndsekreterare
Jan Englund, Sd, ej tjänstgörande ersättare

Justerare

Kjell Sundholm och Sture Hernerud

Justeringens plats och tid

Krokom den 29 juni 2020

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Maria Walther
Ordförande

Karin Jonsson
Justerare

Kjell Sundholm

Sture Hernerud

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-25

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Maria Walther

Sista dag för överklagan

2020-07-21
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Ks § 133

Dnr 2020-000002

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.
_____________________________________________________________
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Kommunstyrelsen

Ks § 134

Dnr 2020-000003

Informationer
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att uppvakta Trafikverket, i
ärendet gällande tågstopp Nälden.
_____________________________________________________________
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Remiss Hållbar terrängkörning, SOU 2019:67
Krokoms kommuns yttrande är inskickat, efter en digital dialog 22 juni
där ledamöter i kommunstyrelsen och handläggare från kultur och fritid
deltog.
 Länsövergripande arbete kring barnkonventionen
_____
Jonas Törngren, kommundirektör
 Tågstopp Nälden
Kommundirektören redogör för turerna i ärendet. Trafikverket har
aviserat att kostnaderna för projektet börjar bli så höga att det inte är
säkert att projektet går att genomföra. Besked väntas under hösten 2021.
Om projektet blir av, kan det bli så att det skjuts fram till 2023. Krokoms
kommun har blivit beviljade fondmedel för projektet, och pengarna kan
flyttas över till 2023, efter besked från regionen. Kommunen behöver
hitta finansiering för ytterligare 7 miljoner kronor. Kommundirektören
kommer att skriva ned händelseförloppet i ärendet och skicka till
kommunstyrelsen, som ett stöd. En träff med representanter från
Trafikverket är inplanerad i mitten av augusti.
 Modell för medborgardialog
Kommundirektören presenterar ett förslag på en modell för
medborgardialog. Tanken är att modellen ska fastställas på
kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
_____
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Ks § 134 (forts)

Dnr 2020-000003

Informationer
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C: Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att uppvakta
Trafikverket, i ärendet gällande tågstopp Nälden.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som lagts på mötet, som föreslår att kommunstyrelsens
ordförande får i uppdrag att uppvakta Trafikverket i ärendet gällande
tågstopp Nälden.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsen

Ks § 135

Dnr 2020-000083

Ekonomisk uppföljning 2020
Ekonomichef Björn Torbjörnsson, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter 5 månader 2020.
Socialnämndens siffror har försämrats sedan förra månaden. Prognosen för
Krokoms kommun totalt är i dagsläget + 6,2 mkr. Krokom har fått ca 5,6
mkr i stöd från staten för corona-relaterade utgifter. Ekonomiavdelningen
beräknar att det stödet kanske kommer att uppgå till ca 8 mkr, vilket ger ett
resultat vid årets slut på ca + 9 mkr.
Protokollsanteckning
Vi ser med stor oro på hur ekonomin försämrats jämfört med den lagda
budgeten, särskilt i socialnämnden, som har haft problem flera år med sin
ekonomi. Coronapandemins effekter är svåra att förutsäga hur de kommer att
påverka ekonomin i år, men det måste vidtas ett brett arbete för att komma in
i ram under kommande år.
Niklas Rhodin, Sture Hernerud, Mikael Karlsson, Socialdemokraterna i
kommunstyrelsen
_____
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Ks § 136

Dnr 2019-000326

Upphandling Särskild kollektivtrafik
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 oktober 2019, § 190 att avbryta
upphandlingen ”Särskild kollektivtrafik 2020, fyra kommuner”.
Den 13 november 2019, § 191, godkände kommunstyrelsen att
upphandlingen slutfördes, under vissa villkor.
Resultatet av upphandlingen ledde till flera frågetecken. Samtidigt ansökte
en annan anbudsgivare om överprövning av tilldelningen. Förvaltningsrätten
meddelade i dom den 17 juni 2020 att rätten avslår ansökan om
överprövning.
Kommunstyrelsens beslut
1. I kontakter med företrädare för Regionen och Länstrafiken har ett ökat
intresse för en samförståndslösning framkommit. Det finns tydliga
signaler på att de önskemål och sakfrågor som Krokoms kommun
efterfrågat kan komma att tillgodoses inom det nuvarande samarbetet. En
konkret åtgärd är att omgående starta upp en gemensam arbetsgrupp som
får i uppdrag att analysera de olika handlingsalternativen utifrån
juridiska, ekonomiska och avtalsmässiga aspekter.
Då Krokoms kommun värdesätter ett gott samarbete inom länet, kommer
beslut om hur Krokoms kommun går vidare att skjutas till augusti, så att
arbetsgruppens slutsatser kan ligga till grund för frågans slutgiltiga
avgörande.
2. Den senaste tidens möten och dialoger har varit positiva med en god
samarbetsanda, men i enlighet med tidigare skrivelse, Meddelande om
förestående hävning 2020-02-05, förbehåller sig Krokoms kommun
rätten att vid en tidpunkt kommunen själv väljer antingen säga upp
kommunens uppdragsavtal med Regionen helt eller delvis med
omedelbar verkan eller häva det i enlighet med avtalets hävningsklausul.
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(14)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-25

Kommunstyrelsen

Ks § 136 (forts)

Dnr 2019-000326

Upphandling Särskild kollektivtrafik
Reservation
Marie Svensson, V, Sture Hernerud, S och Kjell Sundholm, Kd, reserverar
sig mot beslutet till förmån för Herneruds och Sundholms yrkande.
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun har under många år ingått i samarbetsavtalet mellan
Regionen, Bräcke kommun, Bergs kommun, Härjedalens kommun,
Strömsunds kommun, Åre kommun, Ragunda kommun och Östersunds
kommun. Syfte och mål beskrivs i punkt 3, bilaga ”Samarbetsavtal SÄK”.
Uppdraget för genomförande har legat hos Länstrafiken AB via den
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (Region Jämtland Härjedalen), bilaga
”Uppdragsavtal SÄK”
Under 2019 genomfördes en upphandling av särskild kollektivtrafik där
skallkravens nivå ifrågasattes av Krokoms kommun. Kommunen ansåg att
kraven var prisdrivande för skolskjutsverksamheten som är en stor
kostnadspost för kommunerna i länet. Kommunen upplevde dock att
synpunkterna inte hörsammades och upphandlingen genomfördes.
Resultatet blev att en leverantör lade anbud på Krokoms kommun. Prisbilden
var inte orimligt hög men det saknades svar på vissa skallkrav varför anbudet
förkastades. Samtidigt blev prisbilden alltför hög i det anbud som lades på
Strömsunds kommun varför den delen avbröts.
En ny upphandling planerades och utan att kommunerna fick information
eller ge synpunkter ändrades avtalsområdet så att Krokoms kommun och
Strömsunds kommun slogs ihop till ett gemensamt avtalsområde.
När detta uppdagades protesterade Krokoms kommun kraftigt utifrån att det
ansågs vara ett alltför stort geografiskt område som inte skulle gynna
kommunen. I protesten låg också den totala avsaknaden av samråd i en så
viktig fråga där kommunen har kostnadsansvaret. Ett tydligt avsteg från §6 i
samarbetsavtalet och §4 i uppdragsavtalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(14)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-25

Kommunstyrelsen
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Dnr 2019-000326

Upphandling Särskild kollektivtrafik
Efter flertalet styrelsesammanträden samt diskussion med företrädare för
Länstrafiken och Regionen, godkände Krokoms kommun ändå att
upphandlingen ”Särskild kollektivtrafik, 4 kommuner” genomfördes för att
se utfallet innan beslut togs kring fortsatt medverkan i samarbetet.
Resultatet av upphandlingen blev att prisbilden inte var oacceptabel, men
stora osäkerheter upplevdes huruvida det faktiska utfallet skulle vara
detsamma som anbudspriset. Frågetecken fanns varför kommunen ville
genomföra simuleringar som bättre kunde beskriva ett faktiskt utfall. Dessa
simuleringar har inte genomförts.
Samtidigt har en annan anbudsgivare överprövat tilldelningen varför ett
avgörande ligger hos Förvaltningsrätten. Rätten meddelade i dom den 17
juni 2020 att ansökan om överprövning avslås.
Underlag för beslut
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-18
Samarbetsavtal SÄK
Uppdragsavtal SÄK
Dom förvaltningsrätten 2020-06-17
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ordförande Karin Jonsson, C, Björn Hammarberg, M, Niklas Rhodin, S, Jan
Englund, Sd, Sture Hernerud, S, Marie Svensson, V, Kjell Sundholm, Kd,
Ronny Karlsson, Sd och Jan Runsten, Mp, yttrar sig.
Ordförande Karin Jonsson, C, lägger ett nytt förslag till beslut med följande
lydelse: ”I kontakter med företrädare för Regionen och Länstrafiken har ett
ökat intresse för en samförståndslösning framkommit. Det finns tydliga
signaler på att de önskemål och sakfrågor som Krokoms kommun efterfrågat
kan komma att tillgodoses inom det nuvarande samarbetet. En konkret
åtgärd är att omgående starta upp en gemensam arbetsgrupp som får i
uppdrag att analysera de olika handlingsalternativen utifrån juridiska,
ekonomiska och avtalsmässiga aspekter.
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Dnr 2019-000326

Upphandling Särskild kollektivtrafik
Då Krokoms kommun värdesätter ett gott samarbete inom länet, kommer
beslut om hur Krokoms kommun går vidare att skjutas till augusti, så att
arbetsgruppens slutsatser kan ligga till grund för frågans slutgiltiga
avgörande.”
Björn Hammarberg, M, med bifall av Hans Åsling, C: Karin Jonssons
förslag till beslut bifalls med följande tillägg: ”Den senaste tidens möten och
dialoger har varit positiva med en god samarbetsanda, men i enlighet med
tidigare skrivelse, Meddelande om förestående hävning 2020-02-05,
förbehåller sig Krokoms kommun rätten att vid en tidpunkt kommunen själv
väljer antingen säga upp kommunens uppdragsavtal med Regionen helt eller
delvis med omedelbar verkan eller häva det i enlighet med avtalets
hävningsklausul.”
Sture Hernerud, S, med bifall av Kjell Sundholm, Kd; Förvaltningens förslag
till beslut i punkt nr 1 – att Krokoms kommun drar sig ur samarbetet kring
samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik
och genomför en egen upphandling – bifalls.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, i två alternativa punkter:
Punkt 1 föreslår att Krokoms kommun drar sig ur samarbetet kring
samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik
och genomför en egen upphandling.
Punkt 2 föreslår att Krokoms kommun godkänner genomförd upphandling
och stannar kvar i samarbetet.
Sture Hernerud m fl har föreslagit bifall till punkt 1.
Till det har Karin Jonsson lagt ett förslag som innebär att Krokoms kommun
skjuter på beslutet om hur kommunen ska gå vidare till augusti, så att den
nyinrättade arbetsgruppens slutsatser kan ligga till grund för frågans
slutgiltiga avgörande.
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Upphandling Särskild kollektivtrafik
Till Jonssons förslag har det kommit ett tilläggsyrkande, som föreslår att
Krokoms kommun förbehåller sig rätten att vid en tidpunkt kommunen själv
väljer antingen säga upp kommunens uppdragsavtal med Regionen helt eller
delvis med omedelbar verkan eller häva det i enlighet med avtalets
hävningsklausul.
Ordförande kommer först att ställa Jonssons nya förslag till beslut mot
Herneruds yrkande om bifall till punkt nr 1. Om kommunstyrelsen bifaller
Jonssons yrkande kommer ordförande att fråga på tilläggsyrkandet.
Beslutsgången godkänns.
På fråga om kommunstyrelsen bifaller Jonssons eller Herneruds yrkande,
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller Jonssons yrkande.
Omröstning begärs.
De som bifaller Jonssons yrkande röstar Ja och de som bifaller Herneruds
yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordf.

X

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordf.

X

Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordf.

X

Hans Åsling, C

X

Bengt Nord, C

X

Jannike Hillding, M

X

Jan Runsten, MP

X

Kjell Sundholm, KD
Mikael Karlsson, S

Justerandes sign

Nej

X
X

Sture Hernerud, S

X

Marie Svensson, V

X

Ronny Karlsson, SD

X
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Upphandling Särskild kollektivtrafik
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster, bifaller kommunstyrelsen Jonssons förslag
till beslut.
Ordförande frågar därefter på tilläggsförslaget och finner att det blir
kommunstyrelsens beslut.
_____
Kopia till
Ordförande Länstrafiken
Kommunstyrelsens ordförande Strömsunds kommun
Ordförande regionens hälso- och sjukvårdsnämnd
Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande
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Dnr 2020-000153

Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
– kartläggning av fördelning av stöd
Kort sammanfattning
Det finns ett förslag om att göra en översyn och kartläggning över hur
Krokoms kommun fördelar stöd till föreningar och organisationer inom
kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Avdelningen näringsliv, kultur och fritid, får i uppdrag att se över och
kartlägga hur stöd till föreningar och organisationer i Krokoms kommun
fördelas.
2. Avdelningen näringsliv, kultur och fritid ska utifrån sin kartläggning
komma med förslag på en revidering av reglerna för stöd till föreningar
och organisationer, om förändringar skulle behövas.
3. Ärendet ska återrapporteras och tas upp för beslut i kommunstyrelsen i
december 2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunens bidrag ska nå alla delar i kommunen, alla åldrar och stimulera
en bredd av friskvårdsinsatser så att många personer kan nås.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 2020-06-17
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Sture Hernerud, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, till beslut i tre punkter som föreslår att
avdelningen näringsliv ska se över och kartlägga hur stöd till föreningar och
organisationer fördelas;
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Stöd till näringsliv, föreningar och organisationer
att en revidering av reglerna ska göras om förändringar skulle behövas; och
att ärendet ska återrapporteras och lyftas för beslut till kommunstyrelsen i
december 2020.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
detta.
_____
Kopia till
Avdelningen näringsliv, kultur och fritid
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