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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 192

Dnr 2019-000020

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande
ändringar:
Tillägg:
Ärende 12. Strategi för trygghet och säkerhet
Ärende 13. Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Ärende 14. Medfinansiering hållplats Nälden
Ärende 15. Skolstruktur södra Krokom
Ärende 19. Övriga frågor
_____________________________________________________________
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Ks § 193

Dnr 2019-000021

Informationer
Jonas Törngren, kommundirektör
 Medborgardialog
 Fortsatt process skolstruktur södra Krokom
 Upphandling Särskild kollektivtrafik
_____
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 194

Dnr 2019-000182

Ekonomisk uppföljning 2019
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter tio månader 2019.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 195

Dnr 2019-000223

Reviderad förbundsordning Jämtlands
Räddningstjänstförbund 2019
Kort sammanfattning
Med anledning av att ägarkommunerna vid ägarsamråd 2019-04-29
beslutade att anta ny kostnadsfördelningsmodell, behöver förbundsordningen
revideras. Den nya fördelningsmodellen innebär att overheadkostnaden i
förbundet fördelas efter invånarantal, resterande kostnader fördelas som
tidigare efter ägarandel.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för Jämtlands
Räddningstjänstförbund upprättad i maj 2019.
_____________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Med anledning av att ägarkommunerna vid ägarsamråd 2019-04-29
beslutade att anta Berg/Härjedalsmodellen som ny
kostnadsfördelningsmodell, uppkom behov av att revidera
förbundsordningen för Jämtlands Räddningstjänstförbund. Den nya
kostnadsfördelningsmodellen innebär att overheadkostnaden i förbundet
fördelas efter invånarantal, resterande kostnader fördelas som tidigare efter
ägarandel. Det är endast punkt 16.1 ”Kostnadsfördelning” i
förbundsordningen som ändras.
Den reviderade förbundsordningen föreslås börja gälla 2020-01-01.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2019-11-04
Reviderad förbundsordning, Jämtlands Räddningstjänstförbund, 2019-05-29
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderad förbundsordning för Jämtlands
Räddningstjänstförbund upprättad i maj 2019.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 195 (forts)

Dnr 2019-000223

Reviderad förbundsordning Jämtlands
Räddningstjänstförbund 2019
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 196

Dnr 2019-000317

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Kort sammanfattning
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny
taxa.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för offentlig kontroll av
livsmedel enligt bilaga.
2. Taxan börjar gälla den 14 december 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Bygg och miljönämndens ordförande fattade beslut den 24 oktober 2019 där
följande framgår.
Den 14 december 2019 upphör EG-förordning 88212004 att gälla. Den
nuvarande taxan för offentlig kontroll av livsmedel kommer efter det
datumet att sakna lagstöd. Livsmedeltillsynen ska vara avgiftsfinansierad.
För att bygg- och miljönämnden kan kunna leva upp till det kravet år 2020
behöver den nuvarande taxan ändras.
EG-förordning 882/2004 reglerar hur behöriga kontrollmyndigheter ska
utföra samt finansiera den offentliga kontrollen av livsmedel. Krokom
kommuns gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel utgår ifrån EGförordning 88212004. För att bygg- och miljönämnden ska kunna finansiera
sin livsmedelskontroll från och med år 2020 måste ändringar i den
nuvarande taxan göras. Med de föreslagna ändringarna kan Krokoms
kommun ta ut årsavgifter, registreringsavgifter samt avgifter för
arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig
kontroll.
Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte
kommer att genomföras innan den 14 december 2019. De anpassningarna
kommer att genomföras under år 2020. Regeringen har aviserat att ändringar
under senhösten 2019 kommer att göras i bland annat förordning 2006:1166.
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 196 (forts)

Dnr 2019-000317

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Taxan för offentlig kontroll av livsmedel kommer därför sannolikt att behöva
justeras ytterligare under år 2020 efter att samtlig nationell lagstiftning
anpassats helt till förordning (EU) 2017/625.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 november 2019
Ordförandebeslut 24 oktober 2019
Bilaga 191024 – Taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av
livsmedel
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll av
livsmedel enligt bilaga. Taxan börjar gälla den 14 december 2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 197

Dnr 2019-000310

Inrättande av näringslivsutskott och revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Kort sammanfattning
Förslag till ny politisk organisation har presenterats men inte hunnit
förankras politiskt för att kunna tas i sin helhet. Del av förslaget avseende ett
näringslivsutskott innebär dock inga väsentliga förändringar varför det finns
möjlighet att genomföra förändringen från 1 januari 2020.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett näringslivsutskott under
kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen.
3. Reglementet gäller från och med 1 januari 2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
En organisationsutredning avseende ny politisk organisation i Krokoms
kommun har genomförts och presenterats. I utredningen presenteras förslag
till ny politisk organisation.
Förslaget bygger på att samhällsbyggnadsnämnden ombildas till en teknisk
nämnd och att delar av ansvaret förs ut på andra nämnder, främst
kommunstyrelsen. Vidare ska två utskott inrättas; ett näringslivsutskott och
ett finans- och tillväxtutskott kopplade till kommunstyrelsen.
För att detta ska kunna ske måste ansvarsområden och reglementen
preciseras och en politisk förankring är nödvändig. Detta har dock inte
kunnat genomföras under hösten varför ett beslut om införande av förslaget i
sin helhet inte är möjligt till årsskiftet.
Del av förslaget avseende ett näringslivsutskott innebär dock inga väsentliga
förändringar eftersom utskottet föreslås utgöras av kommunstyrelsens
presidium. Inte heller bedöms det tillkomma några kostnader. Därför finns
det möjlighet att genomföra förändringen redan från 1 januari 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 197 (forts)

Dnr 2019-000310

Inrättande av näringslivsutskott och revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Näringslivsfrågor är mycket viktiga och har inte haft en tydlig arena för
diskussioner och beredning mellan tjänstemän och politiker.
Krokoms kommun har också tappat i ranking på Svenskt Näringslivs
företagsklimatranking. Av detta skäl föreslås att ett näringslivsutskott
inrättas redan vid årsskiftet 2019/2020.
Ändringar i kommunstyrelsens reglemente kopplat till näringslivsutskottet
föreslås och framgår i kursiv stil i förslag till reglemente och återfinns under
§ 26 och § 27 samt i sammanställningen. Revidering avseende
krisledningsnämnd föreslås också och framgår i kursiv stil och återfinns
under § 6 samt i sammanställningen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 oktober 2019
Rapport – Organisationsutredning
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 191024
Sammanställning av föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente
191024
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V och Björn Hammarberg, M, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att inrätta ett näringslivsutskott under kommunstyrelsen
från och med 1 januari 2020. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat
reglemente för kommunstyrelsen. Reglementet gäller från och med 1 januari
2020.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 198

Dnr 2019-000314

Uppdatering av reglemente för Gemensam nämnd för
upphandling, GNU
Kort sammanfattning
GNU önskar ändra det gemensamma reglementet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) under
förutsättning att GNU utrett att distansmöten är möjliga utifrån säkerhet
och sekretess.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
GNU – gemensam nämnd för upphandlingsamverkan önskar ändra det
gemensamma reglementet. Kommunfullmäktige behöver godkänna
ändringarna och fatta beslut om detta.
Ändringarna är som följer:
1. Åre kommun är struket, i och med att de klivit ur GNU och
laghänvisningen är uppdaterad i inledningen.
2. Antal ledamöter är ändrat i 2 § från 9 ledamöter och 9 ersättare till 8
ledamöter och 8 ersättare.
3. En ny 3 § om deltagande på distans.
4. Följdändringar i numrering av §§.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 november 2019
Förslag på nytt reglemente 2019
Gällande reglemente från 2009 för gemensam nämnd för upphandling, GNU
E-post från GNU´s ordförande 2019-10-22
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 198 (forts)

Dnr 2019-000314

Uppdatering av reglemente för Gemensam nämnd för
upphandling, GNU
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, Jan Runsten, MP, Sture Hernerud, S, Niklas Rhodin,
S och Peter Grundström, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för gemensam
nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) under förutsättning att GNU
utrett att distansmöten är möjliga utifrån säkerhet och sekretess.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 199

Dnr 2019-000316

Begäran om tilläggsanslag 2019 - Socialnämnden
Kort sammanfattning
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med
26 376 tkr, vilket motsvarar hela det prognostiserat underskottet för
socialnämndens verksamheter 2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tilläggsanslag.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen efter nio månder 2019 visar att
socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration,
gör ett prognostiserat underskott på 26 376 tkr. Socialnämnden föreslår
därför att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 26 376 tkr, vilket
motsvarar hela det prognostiserat underskottet för socialnämndens
verksamheter 2019.
Kommunstyrelsens yttrande
Krokoms kommun har en ytterst ansträngd ekonomi och prognosticerade vid
delårsbokslutet ett underskott. Ett stoppaket infördes för att begränsa
underskottets storlek och begäran gick till kommunfullmäktige att
resultatkravet skulle sänkas till 0, vilket kommunfullmäktige tillmötesgick.
Det finns alltså inget resultat att minska och fördela om. Inte heller ger det
någon faktisk effekt på den kommunövergripande ekonomin att omfördela
ramar mellan nämnderna i detta sena skede. Ett tilläggsanslag till
socialnämnden tycks därmed svårmotiverat. Av detta skäl föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår begäran om tilläggsanslag.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 november 2019
Protokollsutdrag – Socialnämnden den 22 oktober 2019, § 142
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 199 (forts)

Dnr 2019-000316

Begäran om tilläggsanslag 2019 - Socialnämnden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 200

Dnr 2019-000302

Ny rambudget 2020, plan 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar rambudget 2020, plan 2021-2022, enligt
samverkanspartiernas förslag inklusive
a Skattesatsen för 2020 ska vara oförändrad, 22,17 kronor
b Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2020
- Ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning 2020
- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 458,1 mnkr
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Niklas Rhodin, S, Peter Grundström, S och Sture Hernerud, S, deltar inte i
beslutet. S återkommer till kommunfullmäktige i december med eget förslag
på budget.
Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet. V återkommer till
kommunfullmäktige i december med eget förslag på budget.
Niclas Höglund, JVK, deltar inte i beslutet. JVK återkommer till
kommunfullmäktige i december med eget förslag på budget.
Jan Englund, SD, deltar inte i beslutet.
_____
Beskrivning av ärendet
Samverkanspartiernas, C, M, MP, och KD, rambudget 2020, plan 20212022.
Underlag för beslut
Samverkanspartiernas förslag till rambudget 2020, plan 2021-2022,
november 2019
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 200 (forts)

Dnr 2019-000302

Ny rambudget 2020, plan 2021-2022
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta rambudget 2020, plan 2021-2022, enligt
samverkanspartiernas förslag inklusive
a Skattesatsen för 2020 ska vara oförändrad, 22,17 kronor
b Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2020
- Ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning 2020
- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 458,1 mnkr
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samverkanspartiernas förslag.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 201

Dnr 2019-000303

Socialnämndens detaljbudget 2020 - Boendeutredare
Kort sammanfattning
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen finansierar boendeutredaren på
Socialförvaltningens Stab genom investeringsmedel som avsatta för att
bygga nya fastigheter för socialnämndens verksamheter.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens begäran.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen finansierar boendeutredaren på
Socialförvaltningens Stab genom investeringsmedel som avsatta för att
bygga nya fastigheter för socialnämndens verksamheter.
Yttrande
Planerade byggnationer för socialnämndens verksamheter kan svårligen
motivera finansiering av en boendeutredare. Enbart ett kombiboende 2021
ligger i investeringsramen och där har man redan konstaterat att behovet är
6+1.
Kommunstyrelsen bör utifrån detta avslå socialnämndens begäran.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 oktober 2019
Protokollsutdrag – Socialnämnden den 30 september 2019, § 123
Investeringsplan
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget.
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Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 201 (forts)

Dnr 2019-000303

Socialnämndens detaljbudget 2020 - Boendeutredare
Marie Svensson, V, gör följande medskick: Socialnämnden kan förslagsvis
täcka utredarens lön med de 500 000 kronor som socialnämnden fått för att
använda till eventuella konsultkostnader i samband med det planerade
bygget av nästa särskilda boende.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
avslår socialnämndens begäran.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
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Uppföljning - Vattenplan för Storsjön
Kort sammanfattning
”Vattenplan för Storsjön”, antogs av kommunstyrelsen 13 september 2017, §
147, som ett inriktningsdokument för fysisk planering och planering för
annan verksamhet som rör Storsjön. En uppföljning av hur planens
ställningstaganden har beaktats i förvaltningarnas verksamhet ska följas upp
med ett intervall på två år. Uppföljningen visar att arbete har påbörjats/pågår
med många av ställningstagandena men inget är helt genomfört och klart.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av ”Vattenplan för
Storsjön”.
2. Krokoms kommun ska aktivt delta i den översyn av vattenplanen vilken
Länsstyrelsen ska initiera och inleda år 2020.
3. Nästa uppföljning av hur planens ställningstagande har beaktats i
förvaltningarnas arbete ska ske om två år.
4. Fram till nästa uppföljning av planens ställningstaganden ska arbetet med
följande ställningstaganden särskilt prioriteras:
4.2.4 Dagvatten - Arbetet med att ta fram kommunala dagvattenstrategier
ska påbörjas inom 2 år och beslutas inom 5 år (senast år 2021). Detta
arbete bör ske i nära kontakt mellan kommunerna runt Storsjön.
4.2.5 Avlopp - Ställa krav på att enskilda avlopp som inte uppfyller
lagkrav åtgärdas. Inventeringar och åtgärder runt Storsjön ska
samordnas.
4.2.7 Förorenade områden - Upprätta handlingsplaner för förorenade
områden (nerlagda och pågående verksamheter) inom Storsjöns
vattensystem. Handlingsplanerna ska innehålla mål för arbetet, en
strategi för hur arbetet ska genomföras och en aktivitetslista som syftar
till att få fram en prioriteringsordning för i vilken ordning områden
behöver åtgärdas.
4.2.10 Vägar och järnvägar - Säkerställa att vattenskyddsområden är
tydligt markerade med skyltar längs väg och järnväg.
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Uppföljning - Vattenplan för Storsjön
Protokollsanteckning
Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:
Att förslagsvis vid nästa revidering av Vattenplan för Storsjön lägga till på
sidan 21 "Ingen brytning av vanadin i alunskiffer inom Storsjöns
vattenområde”.
_____
Beskrivning av ärendet
Under 2014-2016 tog Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna runt
Storsjön och Region Jämtland Härjedalen fram ett förslag till Vattenplan för
Storsjön. Organisationerna tog tillsammans fram mycket fakta om sjön,
genomförde undersökningar och kom fram till ett antal ställningstaganden.
Tanken med ställningstagandena är att de ska gälla hur vi förhåller oss till
sjön. Ställningstagandena har antagits av kommunerna Berg, Krokom, Åre
och Östersund samt av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i
Jämtlands län.
Planen är giltig för perioden 2016-2021. En årlig uppföljning av
tillämpningen av vattenplanen ska göras av Länsstyrelsen i samarbete med
kommunerna. En översyn av vattenplanen ska inledas år 2020 för
aktualisering inför perioden 2021-2027.
”Vattenplan för Storsjön” antogs, av kommunstyrelsen i Krokoms kommun,
13 september 2017, § 147, som ett inriktningsdokument för fysisk planering
och planering för annan verksamhet som rör Storsjön. En uppföljning av hur
planens ställningstaganden har beaktats i förvaltningarnas verksamhet ska
följas upp med ett intervall på två år.
Uppföljning
Den årliga uppföljningen för 2018 i samarbete Länsstyrelsen och
kommunerna har genomförts. Uppföljningen för 2019 kommer att ske under
november/december i år.
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Uppföljning - Vattenplan för Storsjön
I Krokoms kommun har arbetet påbörjats/pågår med många av
ställningstagandena, men inget är helt genomfört och klart, se uppföljning av
ställningstaganden med kommentarer (2019-10-18 Krokom uppföljning).
Arbetet med många av ställningstagandena kommer inte att kunna avslutas,
på vissa områden blir det ett löpande arbete i andra pågår det förändringar
och förutsättningar kan förändras under arbetets gång.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 oktober 2019
2019-10-18 Krokom uppföljning
Vattenplan för Storsjön, Länsstyrelsen i Jämtlands län 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner uppföljningen av ”Vattenplan för Storsjön”. Kommunstyrelsen
föreslås besluta att Krokoms kommun aktivt ska delta i den översyn av
vattenplanen vilken Länsstyrelsen ska initiera och inleda år 2020. Nästa
uppföljning av hur planens ställningstagande har beaktats i förvaltningarnas
arbete ska ske om två år. Fram till nästa uppföljning av planens
ställningstaganden ska arbetet med följande ställningstaganden särskilt
prioriteras:
4.2.4 Dagvatten - Arbetet med att ta fram kommunala dagvattenstrategier ska
påbörjas inom 2 år och beslutas inom 5 år (senast år 2021). Detta arbete bör
ske i nära kontakt mellan kommunerna runt Storsjön.
4.2.5 Avlopp - Ställa krav på att enskilda avlopp som inte uppfyller lagkrav
åtgärdas. Inventeringar och åtgärder runt Storsjön ska samordnas.
4.2.7 Förorenade områden - Upprätta handlingsplaner för förorenade
områden (nerlagda och pågående verksamheter) inom Storsjöns
vattensystem. Handlingsplanerna ska innehålla mål för arbetet, en strategi
för hur arbetet ska genomföras och en aktivitetslista som syftar till att få
fram en prioriteringsordning för i vilken ordning områden behöver åtgärdas.
4.2.10 Vägar och järnvägar - Säkerställa att vattenskyddsområden är tydligt
markerade med skyltar längs väg och järnväg.
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Uppföljning - Vattenplan för Storsjön
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Nils Erik Werner, miljöstrateg
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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 kommunfullmäktige
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.
Kommunfullmäktige återremitterade strategin den 13 november 2019.
Strategin har ändrats utifrån inkomna synpunkter genom förtydliganden av
risk- och sårbarhetsprocessen, borttagande av bild över verksamheternas
analysprocess samt lagt till en bilaga med definitioner.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 november 2019
Strategi för trygghet och säkerhet, reviderad 191118
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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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Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Kort sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 13 november 2019 begärdes återremiss
avseende kulturskolans organisatoriska placering för att tydliggöra om det
verkligen är så att just kulturskolan har en särskilt annorlunda och självklar
hemvist hos barn- och utbildningsnämnden till skillnad mot verksamheten
skapande skola och fritidsgårdsverksamheten.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolan med tillhörande budget
förs över till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Jan Englund, SD, deltar inte i beslutet.
_____
Reservation
Niklas Rhodin, S, Peter Grundström, S, Sture Hernerud, S, Marie Svensson,
V och Niclas Höglund, JVK, reserverar sig.
_____
Beskrivning av ärendet
Under våren 2019 gjordes en översyn över kommunens kulturverksamheter
med fokus på kulturskolan. Den 30 april tog kommunstyrelsen del av
utredning och fattade beslut om att ge kommundirektören uppdraget att
återkomma med förslag på organisatorisk indelning, ledning och placering
för kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten.
Kommundirektören återkom med förslag enligt nedan med undantag av att
kommundirektören föreslog att Kulturskolan skulle kvarstå hos barn- och
utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen ogillade detta och beslöt istället
enligt nedan.
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Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolan med tillhörande budget
förs över till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
1. Fritidsgårdsverksamheten kvällstid med tillhörande budget förs över till
kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Skapande skola med tillhörande budget förs över till kommunstyrelsen
från och med 2020-01-01 med uppdrag till barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att fortsätta och fördjupa
samverkan kring skapande skola och barnkultur.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återkomma till
kommunstyrelsen i mars 2020 med en redovisning hur man tänker förnya
och utveckla kulturskolans verksamhet.
4. Kommunstyrelsen ger Näringslivsavdelningen i uppdrag att ta inspiration
från Ragunda kommuns goda arbete kring utveckling av kulturskolan
framåt.
Vid kommunfullmäktige den 13 november 2019 framkom att det fanns risk
för att majoriteten av ledamöterna var av den åsikten att Kulturskolan skulle
kvarstå varför samverkanspartierna begärde återremiss för att tydliggöra om
det verkligen är så att just kulturskolan har en särskilt annorlunda och
självklar hemvist hos barn- och utbildningsnämnden till skillnad mot
verksamheten skapande skola och fritidsgårdsverksamheten.
Nedan söker kommundirektören förtydliga:
Klargör hur man genom exakt ingen förändring i form ska åstadkomma
exakt total förändring i utfall.
Innehållet i en låda förändras inte enbart för att man flyttar den från ett rum
till ett annat. Man måste öppna lådan och flytta runt, ta ut respektive lägga in
i lådan för att en förändring ska ske.
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Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Barn- och utbildningsförvaltningen har öppnat lådan bland annat med hjälp
av utredningen av den totala kulturverksamheten, som genomfördes våren
2019, vilken gav ett antal förändringsförslag. I detta ligger också nytt
ledarskap där den nya chefen redan påbörjat arbetet med genomförande av
förändringarna. Kommundirektören gör bedömningen att en flytt av
verksamheten inte kommer att bidra till att dessa förändringar får genomslag,
snarare riskerar det att bromsa upp.
Varför skulle det ur ett utfallsperspektiv vara lämpligt att flytta två
verksamheter men inte en tredje.
Fritidsgårdar jämfört med kulturskola har inte mer gemensamt annat än att
de möter samma potentiella målgrupp. Fritidsgårdarna har en tydlig koppling
till föreningslivet och dess verksamhet vilket underlättar samarbete vid en
placering i den organisation som har de största kontakterna med
föreningarna.
När det gäller skapande skola så handlar det om projektpengar som söks
årligen av huvudmannen Krokoms kommun hos Statens kulturråd.
Projektpengarna får endast användas till arvode för professionell konst och
kultur och INTE till ordinarie verksamhetskostnader. Skapande skola har
tidigare legat hos ungdomskultursamordnaren och varit kopplat till
allmänkulturen. Att lägga tillbaka den innebär en minskad arbetsbelastning
för den nya chefen för Kulturskolan så att hen kan fokusera mer på de
förändringar som krävs där.
Problemet med nuvarande hemvist är att det finns ett tydligt lagstöd att
inte prioritera kulturskolan i förhållande till den utmanande och
tillsynssatta huvudverksamheten.
Kommundirektören ser ingen skillnad här. Även inom kommunstyrelsen
finns lagstiftade områden utifrån administration, kommunikation,
totalförsvar med mera men också förväntan om tillgänglighet och stöd från
medborgare, företag och föreningar. Dessutom föreligger stora
besparingskrav på kommunstyrelsens verksamheter. Om kommunen vill
”freda” Kulturskolan från framtida besparingar bör man besluta detta i
särskild ordning. Då har den organisatoriska tillhörigheten ingen betydelse.
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Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 november 2019
Tjänsteutlåtande 3 september 2019
Kulturutredning 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jannike Hillding, M, föreslår avslag till grundförslaget.
Jannike Hillding, M, föreslår i tillägg att Kulturskolan med tillhörande
budget förs över till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget.
Peter Grundström, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att Kulturskolan kvarstår i barn- och
utbildningsnämnden.
Till det har kommit förslag till avslag till grundförslaget samt ett
tilläggsförslag.
Ordförande kommer att ställa grundförslaget och tilläggsförslaget mot
varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på förslagen mot varandra finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller tilläggsförslaget.
Omröstning begärs.
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Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
De som bifaller tilläggsförslaget röstar Ja och det som bifaller grundförslaget
röstar Nej.
Omröstningsresultat

Ja

Malin Bergman, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Bengt Nord, C
Karin Jonsson, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Kjell Sundholm, KD
Peter Grundström, S
Sture Hernerud, S
Marie Svensson, V
Niclas Höglund, JVK
Jan Englund, SD

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 7 Ja, 5 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller tilläggsförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 205

Dnr 2019-000353

Medfinansiering hållplats Nälden
Kommunstyrelsens beslut
1. Medfinansiering enligt beslut 2 september 2015 och 22 mars 2017
kvarstår (2 000 000 kronor).
2. Kommunens egen finansiering löses genom att utgiftsposten tas upp i
balansräkningen under posten ”Bidrag till statlig infrastruktur” och
kostnadsförs med 1/25 av beloppet per år i 25 år med start 2020 (Med
stöd i Lag 2009:47 om vissa kommunala befogenheter och Rådet för
kommunal redovisnings rekommendation 6:2).
3. Om extern finansiering via bidrag från Tillväxtverket eller Region
Jämtland Härjedalen inte tillkommer och alla andra
finansieringsmöjligheter är uttömda beslutar Krokoms kommun att själv
finansiera via upplåning av resterande kostnad.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun beslutade redan 2 september 2015 att medfinansiera ett
tågstopp (numera hållplats) i Nälden med 2 mnkr utifrån en
huvudfinansiering från Trafikverket.
Kostnad för ”Hållplats Nälden” är 24 mnkr varav 12 mnkr finansieras av
Trafikverket men totalt går projektet " Hållbart resande Nälden" på 26,8
mnkr, varav 2 mnkr är för exploatering och byggande av busshållplatsen.
Det innebär att förutom de sedan tidigare avsatta 2 mnkr behövs ytterligare
10 mnkr till "Hållplats Nälden tåg" och 2 mnkr till ombyggnad av "Hållplats
Nälden buss".
Medlen söks på olika sätt hos Tillväxtverket och Region Jämtland
Härjedalen men utfallet är inte klart förrän i mitten av december.
Trafikverket behöver dock i närtid säkerställa kvarvarande medel för att
kunna påbörja projektering.
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Medfinansiering hållplats Nälden
Av detta skäl kan inte Krokoms kommun invänta besked om extern
finansiering från Tillväxtverket eller Region Jämtland Härjedalen utan
kommunstyrelsen föreslås lämna garanti på att om annan finansiering inte
finns kommer Krokoms kommun via lån finansiera resterande kostnader.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 november 2019
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen 2 september 2015, § 129
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen 22 mars 2017, § 52
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Bengt Nord, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att medfinansiering enligt beslut 2 september 2015 och 22 mars 2017
kvarstår (2 000 000 kronor). Kommunens egen finansiering löses genom att
utgiftsposten tas upp i balansräkningen under posten ”Bidrag till statlig
infrastruktur” och kostnadsförs med 1/25 av beloppet per år i 25 år med start
2020 (Med stöd i Lag 2009:47 om vissa kommunala befogenheter och Rådet
för kommunal redovisnings rekommendation 6:2). Om extern finansiering
via bidrag från Tillväxtverket eller Region Jämtland Härjedalen inte
tillkommer och alla andra finansieringsmöjligheter är uttömda beslutar
Krokoms kommun att själv finansiera via upplåning av resterande kostnad.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef
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Skolstruktur södra Krokom
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören har slutfört sitt
uppdrag från den 30 april 2019 om att presentera förslag om skolstruktur
i södra Krokom.
2. Kommundirektören får ett nytt uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp
bestående av samtliga gruppledare för de politiska partierna, barn- och
utbildningsnämndens presidium, samhällsbyggnadsnämndens presidium,
förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att arbeta fram en tidsplan och
innehåll i förslag till beslut för skolstruktur i södra Krokom.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I april 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda
och föreslå struktur för skolbyggnader i södra delarna av Krokoms kommun.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 april 2019, § 62
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, föreslår kommunstyrelsen besluta att kommundirektören
har slutfört sitt uppdrag från den 30 april 2019 om att presentera förslag om
skolstruktur i södra Krokom. Kommundirektören får ett nytt uppdrag att
sammankalla en arbetsgrupp bestående av samtliga gruppledare för de
politiska partierna, barn- och utbildningsnämndens presidium,
samhällsbyggnadsnämndens presidium, förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen och förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att arbeta fram en tidsplan och
innehåll i förslag till beslut för skolstruktur i södra Krokom.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som lagts på mötet.
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Skolstruktur södra Krokom
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommundirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 207

Dnr 2019-000012

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
1

Dnr KS 19/320
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Ansökan
om medel ur kommunens utvecklingsfond för
rekryteringsprojekt sjuksköterskor sommar 2020

_____
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Meddelanden
1

2

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: rapport 191028, bevakningsrapport
grundläggande betaltjänster i Jämtlands län 2019, sammanfattning
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 191028, om fördelning av
anvisningar år 2020 till kommuner i Jämtlands län

3

Dnr 22
Samrådsgrupp för samiskt förvalningsområde, SFO: protokoll 190927

4

Kommunala integrationsrådet, KIR: protokoll 191003

5

6

Dnr KS 19/356
Region Jämtland Härjedalen: Gemensam nämnd för samverkan inom
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner, protokollsutdrag
191022, § 30, Projekt Digital transformation
Dnr 28
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: protokollsutdrag
191021, § 16, Budget 2020

7

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner, GNS: protokoll 191011

8

Samordningsförbundet Jämtlands län: protokoll 191028

9

Dnr KS 19/004
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet 191106

Dnr KS 19/029
10 SmåKom: nyhetsbrev november

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 207 (forts)

Dnr 2019-000013

Meddelanden
Dnr KS 19/045
11 Primärkommunala samverkansrådet: protokoll 191007
Dnr KS 19/093
12 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: information oktober
2019
Dnr KS 19/109
13 Näringslivsfonden: protokoll 191106
Dnr KS 19/215
14 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: protokollsutdrag
191021, § 14, Sammanträdestider 2020
Dnr KS 19/254
15 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: protokollsutdrag
191021, § 15, Begäran om synpunkter – Sammanslagning av
gemensamma nämnder
16 Östersunds kommun: protokollsutdrag Ks 191105, § 254, Begäran om
synpunkter – Sammanslagning av gemensamma nämnder
Dnr KS 19/330
17 Länsstyrelsen Västernorrland: beslut 191104, Inspektion hos
överförmyndarnämnden i Krokoms kommun, 26 oktober 2018
_____
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 18/258
Motion – Satsning på härproduktion
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/264
Motion – Flexiblare barnomsorg
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/265
Motion – Säkrare skolvägar
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 19/009
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020.
Dnr KS 19/067
Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Dnr KS 19/071
Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare.
Dnr KS 19/072
Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till
HR-chef.
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8

9

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/116
Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter
till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Dnr KS 19/161
10 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
11 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/163
12 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
Dnr KS 2019/205
13 Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till
socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 2019/204
14 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 november 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 208 (forts)

Dnr 2019-000019

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 19/262
15 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 19/026
16 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola
och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2019.
Dnr KS 19/101
17 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019.
Dnr KS 19/130
18 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/144
19 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/145
20 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/146
21 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i
Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.
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Dnr KS 19/150
22 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/164
23 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/165
24 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/166
25 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/167
26 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 2019/108
27 Medborgarförslag – Rusta upp vägen mellan Änge och Stavre.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 27 februari 2020.
Dnr KS 2019/249
28 Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad
översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars
2020.
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Dnr KS 2019/271
29 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/238
30 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/296
31 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Revisionsrapporter
1

Dnr KS 2019/265
Granskning av delårsrapport per 2019-06-30

_____
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Övriga frågor
Niklas Rhodin, S, frågar om:
 Kommunens medverkan i Special Olympics
 Projektet ”Heltid som norm”
 Flyktingmottagande i media
 Förslag om besparing på politisk organisation
_____
Niclas Höglund, JVK, frågar om matavfall.
_____
Samtliga frågor diskuteras.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(43)

