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Ks § 131 Dnr 2021-000003  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.      

_____________________________________________________________ 
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Ks § 132 Dnr 2021-000004  

Informationer  

Mikael Andersson, arkivarie 

 Arkivmyndighet och arkivfrågor 

_____ 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

 Påskrifter donationsfonder  

_____ 

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Corona 

 Facebookgrupp  

 Avtal skolskjuts och färdtjänst  

 Uppmärksamma det goda arbetet som gjorts under pandemin  

_____ 

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

 Hållplats Nälden 

_____ 
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Ks § 133 Dnr 2021-000005  

Näringslivsfrågor 

Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från 

näringslivsutskottet.    

Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om  

 Återrapportering uppdrag kopplat till rambudgeten 

 Näringslivsstrategin  

_____ 
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Ks § 134 Dnr 2021-000078  

Ekonomisk uppföljning 2021 

Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen efter fem 

månader 2021. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen 

efter fem månader 2021. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett 

överskott på 38,3 mkr. 

Underlag  

Ekonomisk uppföljning efter fem månader 2021 

_____ 
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Ks § 135 Dnr 2021-000149  

Revidering av policy gällande handläggning av 
bygdemedel  

Kort sammanfattning 

Vid kommunstyrelsen den 23 mars 2021 fattades beslut om revidering av 

policy för handläggning av bygdemedel. Länsstyrelsen har påbörjat arbete 

med att revidera sin bygdemedelspolicy som ligger till grund för 

kommunens. Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid förelår därför att 

kommunstyrelsen skjuter fram revidering av policyn till dess att 

Länsstyrelsens arbete med sin policy är klart.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen skjuter fram beslut om revidering av Policy för 

handläggning av bygdemedel. Nytt datum är kommunstyrelsens 

presidiums första möte i december 2021 och kommunstyrelsens 

kommande möte därefter.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att revidera och uppdatera Policy för 

handläggning av bygdemedel. Arbetet med detta har påbörjats inom 

avdelningen för näringsliv, kultur och fritid, men då även Länsstyrelsen har 

för avsikt att revidera sin policy – som ligger till grund för kommunens – 

anser avdelningen att det är av värde att vänta tills den policyn är beslutad. 

En förhoppning är att det kommer att ske under 2021 innan nästa omgång 

bygdemedel ska prioriteras.      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 4 juni 2021 

Kommunstyrelsen 23 mars 2021, § 58 

Policy för handläggning av bygdemedel 
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Ks § 135 (forts) Dnr 2021-000149  

Revidering av policy gällande handläggning av 
bygdemedel  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

skjuter fram beslut om revidering av Policy för handläggning av 

bygdemedel. Nytt datum är kommunstyrelsens presidiums första möte i 

december 2021 och kommunstyrelsens kommande möte därefter.     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Anna-Carin Svedén, näringslivschef 

Andreas Eriksson, enhetschef fritid 

Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare  

Erika Andersson Jonsson, föreningssamordnare  
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Ks § 136 Dnr 2021-000150  

Remiss av promemorian Skärpta straff för knivbrott 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har blivit ombedd att svara på en promemoria från 

justistiedepartementet som heter Skärpta straff för knivbrott.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att tydliggöra vad kommunen tycker om det 

enskilda förslaget som handlar om den förlängda strafftiden.       

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har blivit ombedd att svara på en promemoria från 

justistiedepartementet som heter Skärpta straff för knivbrott. Utredaren utgår 

kort sagt ifrån höjda straff, nya grunder för åtal och domskäl samt nya 

grunder för uppsåtliga brott mot knivlagen.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 24 maj 2021 

PM från justistiedepartementet, Skärpta straff för knivbrott 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår att ärendet återremitteras för att tydliggöra vad 

kommunen tycker om det enskilda förslaget som handlar om den förlängda 

strafftiden.   

Marie Svensson, V, Maria Jacobsson, S, Kjell Sundholm, KD och Niklas 

Höglund, JVK, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar remissen enligt förslag. 

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. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(47) 

Sammanträdesdatum 

9 juni 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 136 (forts) Dnr 2021-000150  

Remiss av promemorian Skärpta straff för knivbrott 

Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 

ordförande att ärendet ska återremitteras.  

_____ 

Kopia till 

Rasmus Ericsson, säkerhetssamordnare  
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Ks § 137 Dnr 2021-000085  

Sotning och brandskyddskontroll 

Kort sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet avser förändra avtalstid, avtalskonstruktion och 

taxa för kommunerna Östersund, Krokom och Berg  

Taxor och avgifter som berör myndighetsutövning ska beslutas av respektive 

kommuns kommunfullmäktige.     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar de nya taxorna i enlighet med de framtagna 

tilläggsavtalen.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänstförbundet ansvarar för sotning och brandskyddskontroll åt 

ägarkommunerna, bland annat ingår upphandling av entreprenörer. År 2020 

upphandlades kommunerna Ragunda och Bräcke. År 2021 kommer 

Strömsund och Härjedalen att upphandlas. I de nya avtal som tecknas för 

dessa kommuner kommer taxornas konstruktion att förändras så att det blir 

lättare för kunden att i förhand se vad det kommer att kosta. 

För förbundets återstående tre kommuner, Östersund, Krokom och Berg, kan 

ett tilläggsavtal tecknas för att även de ska kunna tillämpa den nya 

taxekonstruktionen. I samband med detta tilläggsavtal sätts ett slutdatum för 

huvudavtalet, även personuppgiftshantering enligt dataskyddsförordningen 

regleras. 

På fråga hur kostnaden kommer att förändras för den enskilde svarar 

förbundet att de olika konstruktionerna inte är helt jämförbara men 

skillnaden blir i storleksordningen 50 kr upp eller ned jämfört med idag. 

Syftet är alltså inte en höjning av taxan. I ägarsamrådet framförde Krokoms 

kommun önskemål avseende x- och y-koordinater för respektive objekt 

utifrån yttrandet i bygg- och miljönämnden 

Taxor och avgifter som berör myndighetsutövning ska beslutas av respektive 

kommuns kommunfullmäktige.     
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Ks § 137 (forts) Dnr 2021-000085  

Sotning och brandskyddskontroll 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 28 maj 2021 

E-post, Sotning och brandskyddskontroll 

Protokollsutdrag JRF 210312, § 8 

Tilläggsavtal - Sotning och brandskyddskontroll 

Bilaga 1, Taxor – Sotning och brandskyddskontroll 

Yttrande bygg- och miljönämnden 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta de nya taxorna i enlighet med de framtagna 

tilläggsavtalen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 138 Dnr 2021-000151  

Medel från privat fond 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har fått ett erbjudande från en privat fond (till minne av 

Mats O Sundqvist) där de som förvaltar fonden vill satsa medel i en av 

kommunens skolor enligt nedan.        

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krokoms kommun tar emot gåvan. 

2. Kommunstyrelsen tar inte ställning till önskemål om namn på lokalen 

utan uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen och representanter för fonden gå 

vidare i arbetet med renoveringen samt namnge lokalen på lämpligt sätt. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera ”Policy för sponsring och 

marknadsföring” uppdateras med ett avsnitt som handlar om mottagande 

av gåva. Uppdateringen ska vara klar för beslut på kommunfullmäktige i 

december 2021.    

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Sture Hernerud, S, reserverar 

sig till förmån för eget förslag. 

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas 

förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Krokoms kommun har fått ett erbjudande från en privat fond (till minne av 

Mats O Sundqvist) där de som förvaltar fonden vill satsa medel i en av 

kommunens skolor. Erbjudande lyder enligt kursiverad text nedan: 

"Mats O Sundqvist som gick på skolan och som förolyckades för några år 

sedan, har en fond och hans barn vill göra något för Kaxås skola nu när det 

flyttar in nya familjer och fritidslokalerna behöver renoveras. 
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Ks § 138 (forts) Dnr 2021-000151  

Medel från privat fond 

Enligt reglerna för fonden så ska den verka för kultur och musik. 

Mats O Sundqvists barn har varit i skolan och tittat (innan coronan) och 

tillsammans med personalen gjort en plan för investeringar. Dels att 

renovera lokalerna (helst tidstypiskt med den gamla karaktären) samt att 

köpa in nya möbler och material med inriktning mot musik.  

Vi skulle ju gärna vilja kalla lokalen för "Mats O Sundqvist musik fritids"" 

 

Juridiska aspekter 

Kommundirektören konsulterade juridisk kompetens på Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) som gjorde följande bedömning avseende att ta emot en 

gåva från en icke vinstdrivande stiftelse eller fond för att renovera en skola:  

”I beslutet att ta emot gåvan bör det stå till vilket ändamål gåvan är men inte 

att det finns några andra villkor. Om kommunen därefter väljer att döpa 

rummet eller huset efter givaren eller sätta upp en plakett med hens namn så 

är det helt i sin ordning. Det förekommer på många ställen att offentliga 

byggnader hålls i gott skick med hjälp av privata initiativ. 

Den springande punkten är att det inte får finnas andra villkor för gåvan som 

gör att man hamnar i beroendeställning. Att döpa en lokal efter en person 

som är avliden, där det skapats en icke vinstdrivande fond i hens namn och 

där vederbörande har gått på skolan kan högst sannolikt inte betraktas som 

en muta.”     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 28 maj 2021 

Policy för sponsring och marknadsföring 

Mailsvar från kommunjurist Josefin Lloyd, Östersunds kommun 

”Sponsring i skolan”. Skrivelse från Konsumentverket, Skolverket och 

Svenska kommunförbundet 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Jannike Hillding, M, föreslår att ”Uppdateringen ska vara klar för beslut på 

kommunfullmäktige i december 2021” läggs till sist i beslutspunkt 3.  
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Ks § 138 (forts) Dnr 2021-000151  

Medel från privat fond 

Maria Jacobsson, S, föreslår att ”Kommundirektören får i uppdrag att ta fram 

förslag på avtal. Presidiet får rätt att godkänna och besluta om avtalet” läggs 

till i beslutspunkt 1.  

Maria Jacobsson, S, föreslår att ordet ”Renovering” tas bort i beslutspunkt 2.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag. 

Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Niklas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget. 

Kjell Sundholm, KD, föreslår bifall till grundförslaget, bifall till Jannike 

Hilldings, M, förslag samt avslag till Maria Jacobssons, S, förslag.  

Andreas Karlsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun tar 

emot gåvan. Kommunstyrelsen tar inte ställning till önskemål om namn på 

lokalen utan uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen och representanter för fonden gå vidare i 

arbetet med renoveringen samt namnge lokalen på lämpligt sätt. 

Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera ”Policy för sponsring och 

marknadsföring” uppdateras med ett avsnitt som handlar om mottagande av 

gåva.     

Till det har kommit två tilläggsförslag. 

Ordförande kommer först fråga på grundförslaget och sedan på 

tilläggsförslagen var för sig.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget om att kommundirektören får i uppdrag att ta 

fram förslag på avtal. Presidiet får rätt att godkänna och besluta om avtalet, 

finner ordförande att kommunstyrelsen avslår det. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(47) 

Sammanträdesdatum 

9 juni 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 138 (forts) Dnr 2021-000151  

Medel från privat fond 

Efter fråga på tilläggsförslaget om att uppdateringen ska vara klar för beslut 

på kommunfullmäktige i december 2021, finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det.  

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 

Ulla Schill, samhällsbyggnadschef 
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Ks § 139 Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen  

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 juni 2021. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 4 mars 2021 med 

motiveringen att invänta de eventuella nya förutsättningarna som kan 

komma att gälla för vindkraftsutbyggnad på grund av pågående utredningar.  

Resultatet av dessa utredningar kommer dock att dröja. Kommunens 

nuvarande tematiska tillägg är i behov av revidering framförallt på grund av 

den snabba tekniska utvecklingen som skett av verken samt tillvägagångssätt 

vid etableringar. Revideringsarbetet kommer att följa de utredningar som 

pågår i vindkraftsfrågan såväl nationellt som regionalt.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget 

förslag till beslut.  

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om revidering av 

det tematiska tillägget beslutar kommunstyrelsen att: 

 tillföra samhällsbyggnadsnämnden 500 000 kronor för arbetet med 

revidering av översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraft samt 

tillsätta en politisk styrgrupp för revideringsprocessen. Medlen tas 

från budgeterat resultat.  

 uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag på 

projektorganisation och tidplan för revideringsprocessen.    

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S och Sture Hernerud, S, deltar inte i 

beslutet. 

_____ 
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Ks § 139 (forts) Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen  

Jäv 

Björn Hammarberg, M, anmäler jäv. 

_____ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Niklas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 8 juni 

2021 framgår nedan. 

Syftet med det tematiska tillägget är att det skall synliggöra den politiska 

viljeinriktningen och förhållningssätt för vindkraft i kommunen.  

Översiktsplanen har en central och viktig roll i kommunernas arbete att 

formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan 

ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som 

grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. 

Utan en aktuell översiktsplan, i detta fall tematiskt tillägg för vindkraft, tar 

inte kommunen sitt fulla ansvar utifrån planmonopolet. Det innebär att beslut 

om föreslagen markanvändning är lämplig, eller ej, gällande större 

etableringar blir långsamma, dåligt förankrade hos medborgare samt 

rättsosäkra. 

Krokoms kommuns översiktsplans tematiska tillägg för vindkraft antogs av 

kommunfullmäktige den 29 september 2010. Den 23 februari 2011 

reviderades planen och då togs området Storbacken bort som större 

etableringsområde ur planen.  
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Ks § 139 (forts) Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen  

Alla Sveriges kommuner är skyldiga att se över planen varje mandatperiod 

och den 12 juni 2019 begärde kommunfullmäktige en aktualitetsprövning av 

länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift var då att se över kommunens samtliga 

översiktsplaner. Det som tydligt framkom i svaret från länsstyrelsen, i den så 

kallade sammanfattade redogörelsen, är att länsstyrelsen utefter sina 

överprövningsgrunder konstaterar att den kommuntäckande översiktsplanen 

"framtidsplan för Krokoms kommun" och vindkraftsplanen bör revideras. 

För att få kännedom om de politiska partiernas ställningstagande till det 

befintliga tematiska tillägget för vindkraft lät 

samhällsbyggnadsnämnden  alla i kommunfullmäktige representerade partier 

besvara en enkät. Syftet var att den skulle komplettera länsstyrelsens 

sammanfattande redogörelse och ge ytterligare underlag inför beslut om det 

finns behov av en revidering av det tematiska tillägget eller ej. 

Svaren på enkäten visar att partierna inte står bakom den aktuella planens 

viljeinriktning. Det som bland annat framkommer är att man saknar ett 

övergripande aktuellt resonemang kring kommunal och lokal nytta, 

äganderätt samt ny teknik i den befintliga planen. Det finns även en samsyn i 

att åter pröva de utpekade vita bedömningsområdena samt att se över om det 

finns behov av att peka ut nya områden.    

Det finns med andra ord ett behov av att  revidera det tematiska tillägget för 

vindkraft.  

Om en revidering av översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraft ska 

genomföras innebär det ett stort arbete. Samtliga områden behöver prövas 

igen utifrån nationella och regionala mål, lagstiftning, vindförhållanden, 

riksintressen, ny teknik, målkonflikter och lokal opinion.  

Resurser för detta arbete, vare sig personella eller ekonomiska, finns inte i 

samhällsbyggnadsnämnden för 2021 utan denna tjänst behöver därför 

upphandlas. Av ovanstående anledning är det nödvändigt att arbetet 

finansieras av kommunstyrelsen. Bedömningen är att kostnaden kommer att 

uppgå till cirka 500 000 kronor.     
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Ks § 139 (forts) Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen  

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 9 juni 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 8 juni 2021, § 60 

Samhällsbyggnadsnämnden 28 april 2021, § 46 

Kommunfullmäktige 4 mars 2021, § 7 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att: 

 det tillsätts en politisk styrgrupp där samtliga partier som är 

representerade i kommunfullmäktige ingår.  

 samerna blir involverade redan från början av arbetet när 

vindkraftsplanen ska revideras. 

Niklas Höglund, JVK, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag.  

Kjell Sundholm, KD, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, förslag. 

Hans Åsling, C, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, förslag.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har 

ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.  

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om revidering av det 

tematiska tillägget beslutar kommunstyrelsen att: 

 tillföra samhällsbyggnadsnämnden 500 000 kronor för arbetet med 

revidering av översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraft samt 

tillsätta en politisk styrgrupp för revideringsprocessen. Medlen tas från 

budgeterat resultat.  

 uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag på 

projektorganisation och tidplan för revideringsprocessen.    

Till det har kommit två tilläggsförslag. 

Ordförande kommer först fråga på grundförslaget och sedan på 

tilläggsförslagen var för sig. 
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Ks § 139 (forts) Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget om att tillsätta en politisk styrgrupp där 

samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige ingår, finner 

ordförande att kommunstyrelsen avslår det. 

Omröstning begärs. 

De som bifaller tilläggsförslaget röstar Ja och de som avslår tilläggsförslaget 

röstar Nej. 

Omröstningsresultat Ja Nej Avstår 

Karin Jonsson, C, ordförande               X  

Hans Åsling, C  X  

Bengt Nord, C  X 

Jannike Hillding, M  X 

Jan Runsten, MP  X  

Kjell Sundholm, KD  X  

Marie Svensson, V X  

Niclas Höglund, JVK X 

Jan Englund, SD         X          

Med 7 Nej och 2 Ja finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 

tilläggsförslaget. 

Efter fråga på tilläggsförslaget om att samerna ska bli involverade redan från 

början av arbetet när vindkraftsplanen ska revideras, finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det.  

Omröstning begärs. 

De som bifaller tilläggsförslaget röstar Ja och de som avslår tilläggsförslaget 

röstar Nej. 
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Ks § 139 (forts) Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen  

Omröstningsresultat Ja Nej Avstår 

Karin Jonsson, C, ordförande               X  

Hans Åsling, C  X  

Bengt Nord, C  X 

Jannike Hillding, M  X 

Jan Runsten, MP  X  

Kjell Sundholm, KD  X  

Marie Svensson, V X  

Niclas Höglund, JVK X 

Jan Englund, SD         X          

Med 7 Nej och 2 Ja finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 

tilläggsförslaget. 

 _____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 140 Dnr 2021-000153  

Igångsättningstillstånd - Ny skola i Nälden 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 juni 2021.               

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att igångsättningstillstånd medgives för 

uppförande av ny skolbyggnad i Nälden som ersätter de i dag befintliga 

byggnaderna. Skolbyggnaden ska vara så flexibel att en framtida 

utbyggnad av upp till 300 elever möjliggörs i den takt som behov 

påkallar.  

Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens beviljade 

investeringsram för 2021. 

2. Arbetet ska återkommande återrapporteras i kommunstyrelsen.      

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Niklas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån till eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 8 juni 

2021 framgår nedan.  

Skolans tekniska livslängd är nådd och beslut finns om att upprätta en ny 

skola.  

En förstudie med syfte att beskriva hur verksamheten ska kunna bedrivas 

under byggtiden är påbörjad och ska redovisas till samhällsbyggnads-

nämndens presidium 30 september.  

Näldens skola har de senaste 10 åren växt från cirka 85 till cirka 185 elever. 

Orsaken till tillväxt är inflyttning till orten i kombination med att 

vårdnadshavare och elever, framför allt från Ytterån, valt Näldens skola 

utifrån det fria skolvalet.  
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Ks § 140 (forts) Dnr 2021-000153  

Igångsättningstillstånd - Ny skola i Nälden 

Skolan har under de senaste sex åren hanterat läget genom att i huvudsak 

flytta innerväggar och på så vis maximera inomhusytan till undervisningssal. 

Detta har lett till att det i dag finns klassrum som saknar grupprum och en 

inomhusmiljö med stor luftproblematik.                   

Underlag för beslut  

Förslag 8 juni 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 8 juni 2021, § 61 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår att: 1.Igångsättningstillstånd medgives för 

uppförande av ny skolbyggnad i Nälden som ersätter de i dag befintliga 

byggnaderna. Skolbyggnaden ska vara så flexibel att en framtida utbyggnad 

av upp till 300 elever möjliggörs i den takt som behov påkallar. Finansiering 

sker inom samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsram för 2021. 

2. Arbetet ska återkommande återrapporteras i kommunstyrelsen.    

Hans Åsling, C, föreslår att ordet ”Trångsviken” stryks under rubriken 

Beskrivning av ärendet.  

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Karin Jonsson, C, förslag.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Karin Jonsson, C, förslag.  

Niklas Höglund, JVK, föreslår att det ska stå ”som mål 300 elever”.  

Jan Runsten, MP, föreslår bifall till Karin Jonsson, C, förslag. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

beviljar igångsättningstillstånd för uppförande av en skolbyggnad för 300 

elever i Nälden. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens 

beviljade investeringsram för 2021. Arbetet ska återkommande 

återrapporteras i kommunstyrelsen.   

Till det har kommit ett förslag från Karin Jonsson, C, ett förslag från Niklas 

Höglund, JVK samt ett förslag från Hans Åsling, C.   
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Ks § 140 (forts) Dnr 2021-000153  

Igångsättningstillstånd - Ny skola i Nälden 

Ordförande kommer först ställa grundförslaget mot Karin Jonssons, C, 

förslag, sedan frågar hon på Niklas Höglunds, JVK, förslag och sist frågar 

hon på Hans Åslings, C, förslag. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget mot Karin Jonssons, C, förslag, finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller Karin Jonssons, C, förslag. 

Efter fråga på Niklas Höglunds, JVK, förslag, finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det.  

Efter fråga på Hans Åslings, C, förslag, finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Ks § 141 Dnr 2020-000284  

Igångsättningstillstånd - Nybyggnad Ås skola 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 

beskriva möjliga scenarier för skolorna söder om Krokom med hänsyn 

till prognostiserad befolkningsutveckling och nya bostadsområden. 

Beskrivningen med fokus på hur områdets behov av undervisning kan 

tillgodoses ska presenteras i kommunstyrelsen senast den 28 oktober 

2021. Framtida utveckling ska beaktas så att investeringen ligger i linje 

även med tillkommande behov.  

2. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd av en utökad förstudie 

avseende Ås skola för att ge en bättre bild av tidplan, alternativa 

lösningar och hur man kan tillgodose en eventuellt högre 

elevtillströmning än vad prognosen visar. Förstudien ska presenteras för 

kommunstyrelsen den 28 oktober 2021 tillsammans med en begäran om 

igångsättningstillstånd för projektering.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet om igångsättningstillstånd 

för uppförande av en ny skolbyggnad inom Ås skolområde den 24 mars 

2021, § 25. Kommunstyrelsen föreslås bevilja igångsättningstillstånd av en 

utökad förstudie avseende Ås skola samt ge ett uppdrag till 

kommundirektören avseende skolorna söder om Krokom.                

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 1 juni 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 24 mars 202, § 25 

Handbok för investeringsprojekt 

Förstudie Ås skola 191011 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår att andra meningen i beslutspunkt 1 ändras 

till: ”Beskrivningen med fokus på hur områdets behov av undervisning kan 

tillgodoses ska presenteras i kommunstyrelsen senast den 28 oktober 2021.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(47) 

Sammanträdesdatum 

9 juni 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 141 (forts) Dnr 2020-000284  

Igångsättningstillstånd - Nybyggnad Ås skola 

Framtida utveckling ska beaktas så att investeringen ligger i linje även med 

tillkommande behov.” 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att beskriva möjliga scenarier 

för skolorna söder om Krokom med hänsyn till prognostiserad 

befolkningsutveckling och nya bostadsområden. Beskrivningen som har sitt 

fokus på hur man bäst tillgodoser områdets behov av undervisning utifrån 

kvalitet, ekonomi och framtida utveckling ska presenteras i 

kommunstyrelsen senast den 28 oktober 2021. Kommunstyrelsen beviljar 

igångsättningstillstånd av en utökad förstudie avseende Ås skola för att ge en 

bättre bild av tidplan, alternativa lösningar och hur man kan tillgodose en 

eventuellt högre elevtillströmning än vad prognosen visar. Förstudien ska 

presenteras för kommunstyrelsen den 28 oktober 2021 tillsammans med en 

begäran om igångsättningstillstånd för projektering. 

Till det har kommit ett ändringsförslag.  

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon 

på grundförslaget i övrigt.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden 

Jonas Törngren, kommundirektör  
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Ks § 142 Dnr 2021-000155  

Remissvar - Samråd revidering Östersunds kommuns 
översiktsplan 

Kort sammanfattning 

Östersunds kommun har upprättat förslag till revidering av sin översiktsplan. 

Krokoms kommun har fått förslaget för samråd.  

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 juni 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner utarbetat remissvar daterat 210609 med 

tillägg enligt socialdemokraternas förslag och översänder det till 

Östersunds kommun.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet  

Östersunds kommun har upprättat förslag till revidering av sin översiktsplan. 

Krokoms kommun har fått förslaget för samråd. Yttrande ska vara 

Östersunds kommun tillhanda senast den 20 juni 2020. 

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 9 juni 2021 

Remissvar 9 juni 2021 - Samrådsyttrande revidering av Östersunds 

kommuns översiktsplan   

Samhällsbyggnadsnämnden 8 juni 2021, § 59 

Samråd revidering Östersund 2040 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, föreslår följande tillägg: 

1. Överlastningsterminal från väg till järnväg i Brunflo, 

omlastningsmöjlighet i Lugnvik. Text i Östersunds översiktsplan. 

Tilläggstext: Krokom ser gärna en dialog runt dessa lösningar, då det är 

en viktig funktion för företag i Krokoms kommun.  
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Ks § 142 (forts) Dnr 2021-000155  

Remissvar - Samråd revidering Östersunds kommuns 
översiktsplan 

2. Ny trafikplats i Verksmon är naturligtvis bra, men för oss som 

inpendlingskommun till handel och annan service i Lillänge, så saknas 

en beskrivning av trafiklösningar och  hur man ser på utveckling i det 

området. 

3. En växande befolkning ställer högre krav på vatten och avloppslösningar. 

Vi ser positivt på en fortsatt, eller utökad, samverkan i de närområden vi 

redan har avtal runt, exempelvis Ås-området. Detta med hänsyn till den 

utbyggnad/nybyggnad som sker av reningsverket i Göviken. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner utarbetat remissvar och översänder det till Östersunds kommun.   

Till det har kommit tre tilläggsförslag.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslagen.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.  

Efter fråga på tilläggsförslagen finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller dessa.  

_____ 

Kopia till 

Simon Östberg, planarkitekt, för vidarebefordran till Östersunds kommun  
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Ks § 143 Dnr 2020-000329  

Sammanslagning skola/förskola Hotagenområdet - 
Dialog Hotagenområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medborgardialog enligt steg 3 i 

dialogtrappan ska genomföras under augusti månad i Hotagenområdet 

angående skolstrukturen. 

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

På kommunstyrelsen i maj 2021 beslutades att kommunstyrelsen enligt den 

nya policyn för medborgardialog, tar fram förslag på vilken nivå en dialog 

ska utföras i Hotagenområdet angående skolstrukturen i höst digitalt eller 

publikt beroende på Corona-läget. Detta skulle göras till dagens 

sammanträde den 9 juni 2021.                                 

Underlag för beslut  

Kommunstyrelsen 25 maj 2021, § 126 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår att medborgardialog enligt steg 3 i dialogtrappan 

ska genomföras under augusti månad i Hotagenområdet angående 

skolstrukturen. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Karin Jonssons, C, förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Karin Jonssons, C, förslag. 

Jannike Hillding, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, Karin Jonssons, C, förslag.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 
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Ks § 143 (forts) Dnr 2020-000329  

Sammanslagning skola/förskola Hotagenområdet - 
Dialog Hotagenområdet 

Kopia till 

Jonas Törngren, kommundirektör 
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Ks § 144 Dnr 2021-000073  

Revisionsrapport - Granskning av inköpsarbete 

Kort sammanfattning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har överlämnat KPMG´s rapport 

gällande granskning av kommunens inköpsarbete till kommunstyrelsen för 

yttrande.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten med att 

Krokoms kommun instämmer i rapportens rekommendationer.  

Kommunstyrelsen arbetar med ett strategiskt förbättringsarbete vad 

gäller kommunens upphandling och inköp utifrån den handlingsplan som 

tagits fram. Bland annat ses befintliga styrdokument över, inköpsrutiner 

tydliggörs, beställarorganisation ska införas med mera.  

2. Krokoms kommun vill verka för en dialog med övriga 

delägarekommuner i samverkan i den gemensamma nämnden för 

upphandling, med en uppdatering av syftet med samverkan.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

KPMG fick i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att 

översiktligt granska kommunens arbete kring inköp med fokus på det 

strategiska inköpsarbetet. Syftet var att bedöma om kommunens 

inköpsarbete bedrivs så att god kvalitet och effektivt resursutnyttjande 

säkerställs. 

KPMG anser att kommunens inköpsarbete är bristfälligt och behöver 

utvecklas. Följande punkter sammanfattar KPMG´s rekommendationer: 

- Uppdatera och förtydliga styrdokument så att de innehåller korrekt och 

aktuell information 

- Se över och utveckla formerna för styrning av inköp. 

- Säkerställa genomförande av åtgärdsplan, där utvecklingsåtgärder också 

tids- och resurssätts. 
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Ks § 144 (forts) Dnr 2021-000073  

Revisionsrapport - Granskning av inköpsarbete 

- Utveckla det systematiska uppföljnings- och analysarbetet.  

I december 2018 genomförde alla förvaltningars ledningsgrupper SKR´s 

egenvärdering vad gäller upphandling och inköp på initiativ av kommunens 

upphandlingssamordnare. Läs mer på: 

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandli

ngforsorjningsstrategi/egenvarderingforinkopochupphandling.13671.html 

Resultatet av egenvärderingen visade på att kommunen framför allt har 

behov av: 

- Strategier 

- Planer 

- Riktlinjer 

- Kontroll 

- Uppföljning 

- Kunskaper 

- Resurser 

KPMG´s sammanfattande rekommendationer motsvarar således resultatet av 

egenvärderingen. Kommunen har ett bristfälligt inköpsarbete som behöver 

utvecklas.   

Utifrån egenvärderingen togs det fram en handlingsplan över 

förbättringsområden. Handlingsplanen är godkänd av kommunens LUG – 

lokala upphandlingsgrupp. Kommunens upphandlingssamordnare har 

därefter arbetat med det strategiska förbättringsarbetet när tid har funnits. 

Upphandlingssamordnaren arbetar mest operativt och har svårt att hinna med 

det strategiska arbetet.  

Efter det att egenvärderingen genomfördes är följande aktiviteter 

genomförda av upphandlingssamordnaren:  

- Redovisning av egenvärderingen och presentation av handlingsplanen 

samt LOU-utbildning för alla förvaltningars ledningsgrupper, 

kommunledningsgruppen samt Krokomsbostäder AB.  

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/egenvarderingforinkopochupphandling.13671.html
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/egenvarderingforinkopochupphandling.13671.html
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Revisionsrapport - Granskning av inköpsarbete 

- En LOU-utbildning för nya chefer tillsammans med representant från det 

gemensamma Upphandlingskontoret är genomförd.  

- Två stycken anbudsskolor är genomförda i samarbete med 

Näringslivskontoret.  

- Två stycken företagsfrukostar med tema offentlig upphandling är 

genomförda i samarbete med Näringslivskontoret.  

- Aktiviteterna i handlingsplanen är prioriterade och paketerade i olika 

delar.   

- En särskild handlingsplan för hur kommunen ska locka fler lokala 

företag att lämna anbud är framtagen i samarbete med 

Näringslivskontoret. 

- Näringslivsutskottet följer aktiviteterna i handlingsplanen. 

- LOU-utbildning för Näringslivskontoret är genomfört.  

- Avtalsinventering är uppstartad.  

- Grövre spendanalyser är genomförda via systemstödet Inyett.  

- Konto hos Tradera är startat för att kommunen ska kunna auktionera bort 

överblivna saker. Rutin kring detta är framtaget.  

- Utkast till styrdokument som ska gälla för alla förvaltningar finns 

framtagna för dokumenthanteringsplan, delegation, riktlinje kring 

upphandling och inköp (som ett komplement till Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkans upphandlingspolicy), rutin för 

direktupphandling, rutin för avtalsuppföljning samt rutin för eget utlägg. 

- Förslag på nyckeltal är framtaget. 

- Utkast på upplägg kring beställarorganisation är framtaget.  

- Utkast till mallar för direktupphandling, anbudssvar, dokumentation samt 

avtal och mall för reklamation/garantianspråk är framtagna.  

- Information kring hantering av bluffakturor är framtagen.  

- Sju LUG-möten är genomförda sedan 2018.  
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Revisionsrapport - Granskning av inköpsarbete 

- Kontinuerligt samarbete med det gemensamma Upphandlingskontoret 

och övriga upphandlingssamordnare i länet.  

Kommunledningsgruppen belyste upphandlings- och inköpsfrågona under 

hösten 2020 och kommunstyrelsen inklusive näringslivsutskottet har också 

tydligt pekat på att förbättringarbetet kring kommunens upphandlingar och 

inköp behöver prioriteras. Under våren 2021 kommer därför konsulter att 

anlitas för att stötta upphandlingssamordnaren och för att arbetet ska ta fart. 

Ekonomichefen tillsammans med kommundirektören kommer att utgöra 

styrgrupp i arbetet.  

I arbetet med en förändrad tjänstemannaorganisation i 

kommunledningsförvaltningen föreslås att kommunen inrättar ett 

beställarkontor, för att ytterligare sätta fokus på inköps- och 

upphandlingsfrågor samt uppföljning. 

Upphandlingskontoret under den gemensamma nämnden för upphandling i 

jämtland, GNU har initierat en uppdatering av samarbetsavtalet och 

reglementet för den gemensamma nämnden. Krokoms kommun ser behov av 

att i vidare bemärkelse se över syftet med denna samverkan.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 27 maj 2021 

Revisionsrapport - Granskning av inköpsrutiner 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att besvara revisionsrapporten med att Krokoms kommun instämmer 

i rapportens rekommendationer. Kommunstyrelsen arbetar med ett 

strategiskt förbättringsarbete vad gäller kommunens upphandling och inköp 

utifrån den handlingsplan som tagits fram. Bland annat ses befintliga 

styrdokument över, inköpsrutiner tydliggörs, beställarorganisation ska 

införas med mera. Krokoms kommun vill verka för en dialog med övriga 

delägarekommuner i samverkan i den gemensamma nämnden för 

upphandling, med en uppdatering av syftet med samverkan.   
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Ks § 144 (forts) Dnr 2021-000073  

Revisionsrapport - Granskning av inköpsarbete 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Linda Näsén, upphandlingssamordnare 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas 

in i Stratsys 
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Ks § 145 Dnr 2021-000132  

Rötningsanläggning samt gemensamt bolag 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 juni 2021.            

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget 

förslag till beslut.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 juni 2021, § 58.  

Regeringen har beslutat att senast den 31 december 2023 så ska minst 75 

procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger 

sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. 

Med anledning av regeringens beslut initierade Tekniska nämnden i 

Östersunds kommun den 6 juni 2019 ett uppdrag till teknisk förvaltning att ta 

fram ett länsgemensamt förslag gällande en rötgasanläggning, belägen i 

Östersunds kommun. Syftet med anläggningen är att tillhandahålla hantering 

av kommunernas matavfall, samt övrigt organiskt avfall inom området. 

Styrgruppen inom teknisk förvaltning har tagit fram ett förslag där 

kommunerna gemensamt bildar ett aktiebolag som sedan bygger och driver 

anläggningen. Bolaget kan också ansvara för inhämtning av matavfall från 

respektive kommun, medan kommunerna har ansvar att ordna insamling av 

matavfallet inom sin kommun. Bolaget finansieras de första åren genom 

aktieägartillskott och upplåning genom Östersunds kommuns internbank.               

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 9 juni 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 8 juni 2021, § 58 

Beslut tekniska nämnden 2021-04-xx, § xx 

Ekonomisk kalkyl 2021-04-xx 

Rapport förstudie projekt rötgasanläggning, 2021-xx-xx 

Rättsutredning D´Novo advokatbyrå 2021-04-28 

Förslag till bolagsordning Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 2021-04-28 
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Ks § 145 (forts) Dnr 2021-000132  

Rötningsanläggning samt gemensamt bolag 

Förslag till aktieägaravtal Biogas i Jämtland-Härjedalen 2021-05-04 

Förslag till ägardirektiv Biogas i Jämtland-Härjedalen 2021-04-28 

Förslag till samverkansavtal Biogas i Jämtland-Härjedalen 2021-04-28 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har 

ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Ks § 146 Dnr 2021-000140  

Näringslivsstrategi 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bjuder in näringslivschefen (efter sommaren) för 

information om bakgrunden till förändringar av näringslivsstrategin samt 

presentation av ny näringslivspolicy.    

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Näringslivsstrategin antogs av kommunstyrelsen den 19 juni 2018 och det 

finns anledning att se över dess aktualitet. Kommunen behöver även fundera 

på hur den ska användas i det dagliga arbetet så att den också får avsedd 

effekt.    

Underlag för beslut  

Näringslivsutskottet 26 maj 2021, § 46 

Näringslivsstrategin  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att (efter sommaren) bjuda in näringslivschefen för 

information om bakgrunden till förändringar av näringslivsstrategin samt 

presentation av ny näringslivspolicy. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 147 Dnr 2021-000009  

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknats nedan.        

_____________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande 

och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte 

att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 

beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv 

ta över ärendet och fatta beslut. 
 

Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: 

    Delegat 

  Dnr KS 21/029 

1 Delegationsbeslut 210429 - Kommundirektörens lön   Ks ordf 

 fr o m 2021-04-01 

_____ 
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Ks § 148 Dnr 2021-000007  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Näringslivsutskottet: protokoll 210511 

 

  Dnr 24 

2 Region Jämtland Härjedalen: protokoll Primärkommunala 

samverksansrådet 210503 

 

3 Region Jämtland Härjedalen: protokoll Regionens samverkanråd 210503 

 

  Dnr 28 

4 Gemensam överförmyndarnämnd, Östersunds kommun:  

protokollsutdrag 210527, § 6 – Uppföljning internkontroll 2021 

 

5 Gemensam överförmyndarnämnd, Östersunds kommun:  

protokollsutdrag 210527, § 7 – 

Budgetuppföljning/delårsbokslut/prognos 2021 

 

  Dnr KS 20/306 

6 Länsstyrelsen Jämtlands län: meddelande 210525, Information om 

reviderad plan för övertagande av kommunal räddningstjänst 

 

  Dnr KS 21/002 

7 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 210526 

 

  Dnr KS 21/165 

8 Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: Rapport om 

Inlandsbanan, ”Inlandsbanans tid är nu, om en avgörande länk i 

klimatomställningen” 

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(47) 

Sammanträdesdatum 

9 juni 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 149 Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

     Dnr KS 19/098 

1 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.   

             Dnr KS 2020/273 

2 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast maj 2021. 

Ärendet på kommunfullmäktige mars 2021.  

   Dnr KS 2021/098 

3 Motion -  Bygg en gästbrygga i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast 

november 2021.   

Dnr KS 2021/136 

4 Motion - För en friskare äldre befolkning, elparcyklar till kommunens 

särskilda boenden. Motionen remitteras till socialnämnden för besvarade 

i kommunfullmäktige senast november 2021.   

Dnr KS 2021/137 

5 Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarade i kommunfullmäktige senast november 

2021.   

Dnr KS 2021/138 

6 Motion - Om kommunen kan upphandla ett antal kor för att kunna 

servera lokalproducerat kött inom äldreomsorg och skola. Motionen 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i 

kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden 

har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden och göra ett samlat svar. 
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Ks § 149 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

Dnr KS 2021/145 

7 Motion - Öka tillgänglighet för våra lokala producenter att sälja närodlat 

kött till kommunala verksamheter. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast 

november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att föra en 

dialog med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och göra 

ett samlat svar.  

Dnr KS 2021/146 

8 Motion - Lokal livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad 

mat. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i 

kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden 

har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden och göra ett samlat svar. 

    Dnr KS 2019/296 

9 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 

  Dnr KS 2019/315 

10 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 2020/062 

11 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden (beslut 

barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2020) och kommunstyrelsen 

som själv svarar på förslaget senast i oktober 2020.  
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Ks § 149 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

  Dnr KS 2020/194 

12 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås. 

Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och 

fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på 

förslaget senast i april 2021.  

  Dnr KS 2020/233 

13 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv 

svarar på förslaget senast i april 2021. 

  Dnr KS 2020/234 

14 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i april 2021. 

   Dnr KS 2020/235 

15 Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och 

helger. Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, 

kultur och fritid. Kommunstyrelsen svarar själv på förslaget senast i april 

2021. 

  Dnr KS 2020/240 

16 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl behövs från Ösa till 

Byskogen samt Ås samhälle. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i maj 

2021.  

  Dnr KS 2020/251 

17 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget 

remitteras    
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Ks § 149 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

                                                      Dnr KS 2020/252 

18 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 

järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på 

förslaget senast i maj 2021.  

  Dnr KS 2020/270 

19 Medborgarförslag - Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn 

1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i maj 2021.  

  Dnr KS 2020/289 

20 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2021.  

Dnr 2021/031 

21 Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket som ni gör på 

fotbollen i centralorten Krokom. Medborgarförslaget remitteras till Dnr 

KS 2021/043 

22 Medborgarförslag - Förbättra säkerheten i trafiken runt Änge skola, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i september 2021.  

 

Dnr KS 2021/058 

23 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i september 2021.  

 

Dnr KS 2021/116 

24 Medborgarförslag - Besluta om att rödmarkera hela Offerdal i 

kommunens vindkraftsplan för framtida vindkraftsetableringar. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021.  
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Ks § 149 (forts) Dnr 2021-000008  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

Dnr KS 2021/101 

25 Medborgarförslag - Ås båthamn och utveckling av Täng 2:81. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/118  

26 Medborgarförslag - Se över trafiksituationen vid Aspås skola och 

förskola för att skapa en trygg och säker miljö för barnen. 

Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på 

förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/124 

27 Medborgarförslag - Stängsel/staket vid Skolvägen/Genvägen i Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i november 2021.      

   

_____ 

Revisionsrapporter 

 Dnr KS 19/358 

1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden 

 

  Dnr KS 21/066 

2      Granskning av utbetalningsrutiner 

 

_____ 
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Ks § 150 Dnr 2021-000061  

Övriga frågor  

Marie Svensson, V, frågar om status avseende arrendeavtalet i 

arrendenämnden.  

_____ 

 


