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Ks § 81

Dnr 2021-000003

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande
ändringar:
Utgår:
- Investeringskostnader Smedjan
- Valärenden
- Äldres hälsa
_____________________________________________________________
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Ks § 82

Dnr 2021-000004

Informationer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen gör följande medskick till taxeärendena (plantaxan,
VA-taxan och renhållningstaxan):
Kommunstyrelsen ser det som viktigt att, med en rimlig arbetsinsats,
taxeärenden redovisas utifrån bland annat följande aspekter:


Skattefinansieringsgraden – hur stor andel av kostnaderna som
finansieras via avgifter respektive skatteintäkter.



Kostnadseffektivitet – vilka möjligheter som finns att öka
kostnadseffektiviteten utifrån lagens krav om hög kostnadseffektivitet.



Jämförelse med andra kommuner – en jämförelse med jämförbara
kommuner är viktigt dels ur ovanstående aspekter men också ur ett
”konkurrens”- perspektiv.

_____________________________________________________________
Viktoria Winberg, projektledare Hållbar elintensiv industri
 Hållbar elintensiv industri
_____
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
 Val av auktoriserad revisor
_____
Mikael Edström, planarkitekt och Ulla Schill, samhällsbyggnadschef
 Uppdatering av plantaxan
_____
Katarina Fredriksson, verksamhetschef vatten
 VA-taxan
_____
Oscar Aspman, verksamhetschef renhållning
 Renhållningstaxan
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Ks § 82 (forts)

Dnr 2021-000004

Informationer
_____
Jonas Törngren, kommundirektör




Corona
Internhyror – Läget
Omorganisation

_____
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Extra kommunstyrelse den 12 maj 2021
 Besök Arbetsmiljöverket
 Återkoppling från Länsstyrelsen om hur kommunen arbetar med
krisberedskap och krigsberedskapsfrågor
 Anslag vägar
 Krokoms kommun i Agenda
_____
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att kommunstyrelsen gör följande medskick
till taxeärendena (plantaxan, VA-taxan och renhållningstaxan):
Kommunstyrelsen ser det som viktigt att, med en rimlig arbetsinsats,
taxeärenden redovisas utifrån bland annat följande aspekter:
 Skattefinansieringsgraden – hur stor andel av kostnaderna som
finansieras via avgifter respektive skatteintäkter.
 Kostnadseffektivitet – vilka möjligheter som finns att öka
kostnadseffektiviteten utifrån lagens krav om hög kostnadseffektivitet.
 Jämförelse med andra kommuner – en jämförelse med jämförbara
kommuner är viktigt dels ur ovanstående aspekter men också ur ett
”konkurrens”- perspektiv.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från Björn Hammarberg, M.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
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Dnr 2021-000004

Informationer
_____
Kopia till
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef
Mikael Edström, planarkitekt
Katarina Fredriksson, verksamhetschef vatten
Oscar Aspman, verksamhetschef renhållning
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Ks § 83

Dnr 2021-000005

Näringslivsfrågor
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från
näringslivsutskottet.
Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar
 Uppdrag till näringslivschef – Informationsserie, Grön omställning
 Återkoppling fråga från kommunstyrelsen
 Arbetsgrupp upphandlingar
 Uppföljning aktiviteter Uppdrag Företagsklimat
_____
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Ks § 84

Dnr 2021-000078

Ekonomisk uppföljning 2021
Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen efter tre
månader 2021.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter tre månader 2021.
Underlag
Ekonomisk uppföljning efter tre månader 2021
_____
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Ks § 85

Dnr 2021-000113

Personalekonomisk uppföljning
Hanna Vesterlund, HR-chef, Regina Stenlund Pettersson, HR-konsult och
Karoline Humble, HR-konsult, redovisar den personalekonomiska
uppföljningen, bland annat sjukfrånvaron.
Underlag
Presentation – Kommunen som arbetsgivare 2020
_____
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Ks § 86

Dnr 2021-000068

Årsredovisning 2020, Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Kommunens årsredovisning för 2020 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar om att en reservation görs till en utökning
av kommunens resultatutjämningsreserv med 5,95 mnkr ur 2020 års
resultat.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 2019 års underskott återställs i sin
helhet i 2020 års bokslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisning 2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunens årsredovisning för 2020 har upprättats och överlämnas nu till
kommunfullmäktige. Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns
resultat år 2020 är plus 16,5 miljoner kronor, vilket är 9,2 mnkr bättre än
budgeterat.
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna ska överstiga
kostnaderna. Kommunen klarar därmed balanskravet.
I november 2012 beslutade kommunfullmäktige att införa en så kallad
resultatutjämningsreserv. Ändamålet med denna reserv är att under år med
mycket goda resultat kunna bygga upp en reserv att nyttjas om det uppstår
stora svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed
ges möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska
förutsättningarna mellan åren. Ianspråktagande av reserven får inte ske mer
än två år i rad.
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Dnr 2021-000068

Årsredovisning 2020, Krokoms kommun
Reserven uppgick före bokslutet 2020 till 16,7 mnkr. En reservation föreslås
i bokslutet 2020 med 5,95 mnkr vilket innebär att vid utgången av 2020
uppgår den till 22,65 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår även att 2019 års underskott återställs i sin helhet.
Vid 2019 års revisionsgranskning av kommunens bokslut och årsredovisning
gav revisionen ett antal rekommendationer. Vi har till i år inte tillfullo
åtgärdat det som revisionen påtalade då men har för avsikt att göra det under
2021. Nedan finns en kort beskrivning av läget:
Nedan är de rekommendationer som lyftes fram i förra årets granskning av
årsredovisning, samt korta kommentarer om nuläget.
1. Förvaltningsberättelsen
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över alla förändringar som
nya lagen, kommunal bokförings-och redovisningslagen, och
rekommendationer innebär för årsredovisningen.
Detta är inte helt genomfört Innehållsmässigt är såvitt vi kan bedöma
årsredovisningen komplett.
2. Redovisningsprinciper
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att gå igenom
redovisningsprinciper och upplysningar för att säkerställa att
årsredovisningen efterlever LKBR och RKRs rekommendationer.
Vissa ändringar är gjorda, annat hänger ihop med övriga
rekommendationer från revisionen.
3. Mål för god ekonomisk hushållning
Vi rekommenderar att mål omfattande hela koncernen införs och
utvärderas.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ verkar för
att tydliggöra vilka mål som är kommunfullmäktiges finansiella mål med
betydelse för god ekonomisk hushållning.
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Årsredovisning 2020, Krokoms kommun
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ verkar för
att tydliggöra vilka mål som är kommunfullmäktiges verksamhetsmål
med betydelse för god ekonomisk hushållning.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram kvantitativa
verksamhetsmål som går att mäta och följa upp löpande.
Arbete med att vidareutveckla vår verksamhetsstyrning och våra mål
fortgår. Redovisningen av måluppfyllelse på övergripande nivå har
utvecklats sedan förra året. Vi har ännu inte påbörjat arbetet med mål
som omfattar hela koncernen.
4. Driftredovisning
Vi rekommenderar att de väsentliga budgetavvikelserna kommenteras
under driftredovisningen.
De kommenteras men i förvaltningsberättelsen.
5. Investeringsredovisning
Vi rekommenderar att den redovisas som en egen rapport och inte i
förvaltningsberättelsen. Jämförelse görs inte med föregående år.
Vi rekommenderar också att kommunstyrelsen till kommande år
redovisar en kortfattad beskrivning till de större projekten och tidsplan.
En beskrivning av pågående projekt finns i årets årsredovisning. Vi har
ännu inte ändrat dispositionen av årsredovisningen.
6. Anläggningstillgångar
Likt föregående år rekommenderar vi att kommunstyrelsen årligen
prövar anläggningstillgångarnas värde.
En prövning görs i viss mån varje år, bland annat kopplat till
nedskrivnings- och utrangeringsbehov. Vi har dock ännu inte infört
komponentavskrivningar på äldre anläggningstillgångar. Det arbetet
pågår. Verksamhetsfastigheter bibehåller sitt bokförda värde så länge de
används till det de är avsett för. Sammantaget har vi en relativt god bild
av och aktuell värdering av våra anläggningstillgångar.
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Dnr 2021-000068

Årsredovisning 2020, Krokoms kommun
7. Exploateringsfastigheter
Likt föregående år rekommenderar vi kommunstyrelsen att projekten
delas upp i omsättningstillgång och anläggningstillgång utifrån kända
fakta. Här har vi fortfarande ett arbete kvar att göra.
8. Tidsplan bokslut och årsredovisning
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att en kvalitetssäkrad
årsredovisning överlämnas till kommunstyrelse respektive revisorer i god
tid innan beslut respektive granskning. Vi följer vår tidplan. Den version
av årsredovisningen som skickas till kommunstyrelsen (och revisorer) är
komplett, så långt vi kan bedöma det. Revisorernas granskning inleds
efter utskick.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 april 2021
Årsredovisning 2020, Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2020. Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta om att en reservation görs till en
utökning av kommunens resultatutjämningsreserv med 5,95 mnkr ur 2020
års resultat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 2019
års underskott återställs i sin helhet i 2020 års bokslut. Kommunstyrelsen
fastställer årsredovisning 2020.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Årsredovisning 2020, Krokoms kommun
Kopia till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
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Dnr 2021-000112

Årsredovisning 2020, Krokomsbostäder AB
Kort sammanfattning
Årsredovisning för 2020 har överlämnats till ägaren.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB
år 2020.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i
Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2020 enligt
revisorernas tillstyrkan.
_____________________________________________________________
Jäv
Maria Jacobsson, S, Kjell Sundholm, KD och Hans Åsling, C, anmäler jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
De ekonomiska målen utgår ifrån att bolaget ska klara en balans mellan
nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd med de resurser som
bolaget förfogar över. Investeringar och förvaltningskostnader ska hållas på
nivåer som säkerställer ett långsiktigt hållbart kassaflöde och
marknadsvärde.
Övergripande ekonomiska mål från 2019 och tills vidare:
Bolaget ska ha en direktavkastning som i genomsnitt över en femårsperiod
från och med utgången av 2020 motsvarar 5 %. Direktavkastningen för 2020
blev 4,89 procent (5,32 %).
Bolagets soliditet bör vara som lägst 15 procent. Soliditeten har för 2020
ökat till 19,7 procent (18,7%). Under kommande år räknar bolaget med att
nyproduktion kan sänka soliditeten något men att den kommer överstiga
målet om lägst 15 procent soliditet.
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Årsredovisning 2020, Krokomsbostäder AB
Bolagets belåningsgrad får högst vara 70 procent. Belåningsgraden var vid
utgången av räkenskapsåret 55,3 procent (56,4 %). Belåningsgraden
beräknas öka under kommande år på grund av planerad nyproduktion men
ändå vara inom målet om högst 70 procent belåningsgrad.
Lägenhetsbeståndet består av 1128 lägenheter samt 111 bostäder i
äldreboenden totalt 1239 bostäder, vilket är 7 färre än föregående år.
Minskningen beror på en fastighetsförsäljning i Laxsjö.
Antalet vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 43 stycken motsvarande
3,5 procent av lägenhetsbeståndet vilket är 8 stycken färre än 2019.
För 2020 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på 5 253 tkr
(5 088 tkr). Resultatet efter skatt uppgår till 4 581 tkr (3 867 tkr).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 april 2021
Årsredovisning, Krokomsbostäder AB 2020, inklusive revisorernas yttrande
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Krokomsbostäder AB
år 2020. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bemyndigar
kommunens ombud i Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för
ledamöterna och verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret
2020 enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000094

Årsredovisning 2020, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kort sammanfattning
Årsredovisning för år 2020 har överlämnats till ägarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter enligt revisorernas
tillstyrkan.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
För 2020 redovisar förbundet ett negativt resultat på cirka -3,4 mnkr, vilket
är cirka 600 tkr bättre än budgeterat underskott på -4 mnkr. Förbundets
verksamhetsbudget för 2020 var en budget i obalans med ett underskott på
-4,0 mnkr eftersom inget budgettillskott från ägarna för till exempel
uppräkningar på löner eller övriga kostnader gjorts för 2020. Förbundet
gjorde ett större överskott 2019 på grund av ägarkommunernas inbetalningar
för självrisker för de stora skogsbränderna sommaren 2018. Dessa
inbetalningar uppgick till 4,4 mnkr. Förbundet tilläts behålla dessa i
kompensation för att den ekonomiska ramen för åren 2020 och 2021 förblev
oförändrad jämfört med 2019. Enligt revisionsberättelsen för 2020 bedömer
revisorerna att resultatet i huvudsak är förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen uppställt och att de ekonomiska målen i budgeten för 2020
uppfylls.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 april 2021
Årsredovisning, Jämtlands Räddningstjänstförbund, mars 2021
Revisionsberättelse och- granskning, mars 2021
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Dnr 2021-000094

Årsredovisning 2020, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2020 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för direktionen och dess
enskilda ledamöter enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000076

Årsredovisning 2020, Jämtlands Gymnasieförbund
Kort sammanfattning
Årsredovisning för 2020 har överlämnats till ägarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
_____________________________________________________________
Jäv
Karin Wallén, C och Maria Jacobsson, S, anmäler jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
För år 2020 redovisar förbundet ett överskott på 0,8 mnkr, att jämföras med
ett budgeterat nollresultat.
Förbundet uppfyller 9 av 15 mål för utbildningsverksamheten att jämföra
med 15 av 16 mål föregående läsår. Vårens pandemiutbrott tros ha påverkat
resultaten inom några områden.
Enligt revisionsberättelsen för 2020 bedömer revisorerna sammantaget att
direktionen för förbundet i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning
och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 april 2021
Årsredovisning 2020, Jämtlands Gymnasieförbund
Revisionsberättelse för 2020
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020
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Dnr 2021-000076

Årsredovisning 2020, Jämtlands Gymnasieförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 2020 för Jämtlands
Gymnasieförbund. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för direktionen och dess
enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000081

Årsredovisning för 2020, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Kort sammanfattning
Årsredovisning har upprättats och överlämnas till medlemsorganisationerna
för godkännande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för styrelsen i förbundet och för dess enskilda ledamöter.
_________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
För verksamhetsåret 2020 redovisar samordningsförbundet ett resultat på
2 024 tkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 8 623 tkr. Verksamhetens
kostnader uppgick till -6 498 tkr. Övriga externa kostnader har minskats
främst på grund av inställda konferenser och minskade rese- och
logikostnader.
Under året har insatserna påverkats av covid-19 pandemin som även
påverkat måluppfyllelsen.
Enligt revisionsberättelsen har förbundet bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt. Revisor tillstyrker också ansvarsfrihet för styrelsen och
dess ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 april 2021
Årsredovisning, Samordningsförbundet, mars 2021
Revisionsberättelser, granskningsrapporter, april 2021
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Dnr 2021-000081

Årsredovisning för 2020, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2020 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län. Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
styrelsen i förbundet och för dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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21 april 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 91

Dnr 2021-000105

Särredovisning VA 2020
Kort sammanfattning
Enligt vattentjänstlagen ska VA-huvudmannen årligen upprätta en separat
balans- och resultaträkning för verksamheten (se särredovisning).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer särredovisning VA för 2020, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Enligt vattentjänstlagen (50§) ska VA-huvudmannen årligen upprätta en
separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning).
Särredovisningen ska återspegla hur verksamhetens intäkter via de
taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva
den allmänna VA-anläggningen.
Särredovisningen ska också fastställas av huvudmannen, vilket rimligen bör
göras av kommunfullmäktige om huvudmannaskapet är i kommunen och av
styrelsen om ett kommunalt bolag är huvudman. Vidare säger
vattentjänstlagen att redovisningen ska göras tillgänglig för fastighetsägarna,
till exempel genom att särredovisningen publiceras på huvudmannens
hemsida.
För 2020 gäller att driftsekonomin ger ett överskott för första gången på sex
år. Det betyder att det ackumulerade underskottet kan börja återbetalas till
kommunen med 1 219 tkr. Bedömningen är att återbetalningstakten följer
plan, vilken är att historiska underskott skall vara reglerade vid slutet av år
2022.
Ingående balans Underuttag brukaravgifter
Underuttag 2019

-89

Överuttag 2020

+1219

Utgående balans Underuttag brukaravgifter
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Dnr 2021-000105

Särredovisning VA 2020
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 april 2021
Samhällsbyggnadsnämnden 24 mars 2021, § 23
Särredovisning VA 2020, mars 2021
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa särredovisning VA för 2020, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000052

Lokalt partistöd - Redovisning 2020
Kort sammanfattning
Lokalt partistöd utbetalas till de partier i kommunfullmäktige som inom
föreskriven tid redovisat användningen av föregående års utbetalning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för
2020 enligt bilagor.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I enlighet med 4 kap 29 § i kommunallagen (2017:725) får kommuner och
regioner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat partistöd.
Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst
en gång per år enligt 4 kap 32 § kommunallagen. Ett sådant beslut ska också
enligt 4 kap 30 § kommunallagen innehålla ett krav på mottagaren att
skriftligen redovisa att stödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap
29 § första stycket kommunallagen.
Partistödet fördelas i enlighet med regler för kommunalt partistöd i Krokoms
kommun. Ett grundstöd, 11 100 kronor, utgår till de partier som uppfyller
kraven för representation i kommunfullmäktige.
Mandatstöd, 8 880 kronor per mandat, utgår baserat på antalet mandat till de
partier som uppfyller kraven för representation i kommunfullmäktige.
Alla partier i kommunfullmäktige har redovisat att stödet för 2020 använts
för sitt ändamål och inlämnats till kommunkansliet inom föreskriven tid.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 23 mars 2021
Partistöd 2020:1 och 2020:2
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Dnr 2021-000052

Lokalt partistöd - Redovisning 2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om fördelning av kommunalt partistöd för
2020 enligt bilagor.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000103

Revidering av bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun,
arvodesbestämmelser
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium föreslår vissa ändringar i
arvodesbestämmelserna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
De förändringar som föreslås handlar om ersättningen för justering samt ett
förslag om att stryka ett antal ord.
Underlag för beslut
Förslag från kommunfullmäktiges presidium 30 mars 2021
Förslag till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i
Krokoms kommun med ändringar
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning
och lägger inte något eget förslag till beslut.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen har ingen annan
uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000087

Hållbar elintensiv industri, detaljplanerad mark och
kommunens roll framåt?
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anordnar ett utbildningstillfälle på ett av
kommunfullmäktiges sammanträden med kommunstyrelsens ledamöter
inbjudna inom området Hållbar elintensiv industri. Utbildningstillfället
anordnas i samråd med näringslivskontoret.
_____________________________________________________________
Underlag för beslut
Näringslivsutskottet 24 mars 2021, § 19
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anordna ett utbildningstillfälle på ett av
kommunfullmäktiges sammanträden med kommunstyrelsens ledamöter
inbjudna inom området Hållbar elintensiv industri. Utbildningstillfället
anordnas i samråd med näringslivskontoret.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000102

Rambudget 2022, plan 2023-2024
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar emot informationen om tjänstemannaförslaget
rambudget 2022-2024.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Utgångspunkten för rambudgetförslaget är ett positivt resultat på cirka 1% år
2022 och 2023. I detta har hänsyn tagits till äskande från respektive
nämnd/förvaltning, befolkningsprognos, skatteintäkter, riktade statsbidrag
och investeringskostnader. För 2024 är osäkerheten kring intäkter och
kostnader stor varför kommundirektören enbart lagt ett resultat på cirka
0,5%.
I förslaget har uppräkning gjorts avseende räddningstjänstförbund och
gymnasieförbund utifrån ägardirektiv och befolkningsprognos.
I anslaget till socialnämnden ingår det riktade statsbidraget för förbättrad
kvalitet inom äldreomsorgen på 6,2 mnkr. Raden ”Äldres hälsa” nollas alltså
och beloppet ligger som anslag under socialnämnden. Skälet är att
anvisningarna från Socialstyrelsen är tydliga kring att det handlar om
aktiviteter inom socialnämndens ansvarsområde som ska återredovisas om
kommunen inte ska bli återbetalningsskyldig. Socialnämnden redovisar
volymökningar som framför allt tar fart 2024 och framåt. För detta måste vi
ta höjd men också arbeta med äldres hälsa för att reducera kostnaden för de
äldre-äldre. Det borde innebära att andelen äldre som behöver
omsorgsinsatser sjunker även om den totala volymen äldre ökar.
Barn- och utbildningsnämnden har pekat på volymökningar som motiverar
ett tillskott av medel. Det finns betydande svårigheter att minska kostnader
utan strukturella förändringar och/eller nyckeltalsförändring.
Samhällsbyggnadsnämnden är en nämnd vars kostnader i hög grad beror
på övriga nämnders krav och behov varför det är svårt att minska större
kostnader utan att leveransen till övriga nämnder blir drabbade.
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Rambudget 2022, plan 2023-2024
Likaså kräver tillväxtprognoserna en väl utbyggd och fungerande plan- och
mark/etableringsverksamhet. Hänsyn har även tagits till detta.
Anslaget till kommunstyrelsen tar höjd för åtgärder som syftar till
långsiktig effektivisering och förbättring vilket ska leda till ökad
tillgänglighet, sänkta kostnader, högre kvalitet, förbättrad styrning och
uppföljning samt mindre manuellt arbete kommunövergripande. Det behövs
resursförstärkning för att genomföra förändring inom IT-struktur och
funktion samt inom budgetprocessen och digitala arbetssätt.
Kommunstyrelsen får också 300 tkr för arbete med äldres hälsa beslutat av
kommunstyrelsen våren 2021.
Bygg- och miljönämnden har en upparbetad skuld som man inte klarar av
att hantera utan ökade resurser. Man ligger efter och i den tillväxttakt som
kommunen befinner sig i ökar arbetsbelastningen varför ett tillskott är
motiverat. Förstärkning av den administrativa förmågan i form av
ledningsstöd bör övervägas. Här kan eventuellt delar av taxorna användas
som finansiering, förutom förstärkning av anslaget. Kommande förslag till
omorganisation kan också ge positiva effekter.
Befolkningsantagandet har räknats upp något för 2022, från 15125 till 15175
invånare (just nu 15132 invånare). Den senaste utvecklingen visar på en
snabbare ökningstakt än tidigare prognoser. Däremot ligger antagandet fast
för åren 2023-2024. Där ligger redan en relativt stor ökning och det finns en
fara i att överskatta befolkningsökningen för att beräkna högre skatteintäkter.
Då riskerar kommunen ett underskott som kan vara svårt att rätta till.
Medskick
Socialnämnden bör, om det finns utrymme i kommande skatteprognoser,
tillföras mer resurser eftersom satsning på äldres hälsa sannolikt ger
väsentliga ekonomiska positiva effekter men först efter tidigast 4-5 år. I lagd
budget finns dock inget utrymme för ytterligare förstärkningar.
Förändring och utveckling av IT-funktionen kommer sannolikt innebära
högre kostnader vilket kan motivera att kommunstyrelsen ska tillföras mer
resurser om utrymme finns i kommande skatteprognoser.
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Rambudget 2022, plan 2023-2024
Alternativt läggs en särskild rad som kan benämnas ”kommande satsningar”
eller liknande. Då kan kommunstyrelsen avgöra från fall till fall vilken
verksamhet som ska tillföras medel. Vinster i en förbättrad IT-funktion
kommer främst att kunna hämtas hem i effektiviseringar via e-tjänster, fler
digitala arbetssätt, styrning och uppföljning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 21 april 2021
Rambudget 2022 tjmförsl slutl
Investeringsbudget tjmförsl slutl
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen tar
emot informationen om tjänstemannaförslaget rambudget 2022-2024.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
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Dnr 2021-000059

Remiss - Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa
kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en
ekonomi i balans
Kort sammanfattning
Krokoms kommun har beretts möjlighet att lämna ett remissvar avseende en
promemoria om möjlighet för regioner och kommuner att söka tillfälligt
statsbidrag för åtgärder som ska leda till en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen enligt nedan.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har kommit med en promemoria avseende möjlighet att
söka tillfälliga bidrag för regioner och kommuner. I promemorian lämnas
förslag till en förordning om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och
regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans
och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska bidraget få ges till en
kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en svag ekonomi och
som har behov av att vidta en eller flera omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att främja en ekonomi i
balans och en god ekonomisk hushållning.

Synpunkter och kommentarer
3.2 En delegation för kommunal ekonomi i balans bör inrättas
I promemorian föreslås att det inom Kammarkollegiet inrättas en delegation
som ett särskilt beslutsorgan. Uppgiften är att pröva frågor om tillfälligt
statligt bidrag till vissa kommuner och regioner. Delegationen kommer att
ansvara självständigt för sina beslut. Delegationen ska bestå av en
ordförande och högst fyra andra ledamöter. Regeringen ska utse ordförande
och ledamöter för en bestämd tid.
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Remiss - Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa
kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en
ekonomi i balans
Krokoms kommun anser att delegation bör bestå av fler ledamöter än fyra
utöver ordföranden för att säkra att rätt kompetens finns. Kommunen anser
vidare att det bland delegationens ledamöter bör finnas representation från
Sveriges Kommuner och Regioner och från Kommuninvest, som en garanti
för att kunskap om kommunsektorn finns i delegationen.
3.3 Förutsättningar för bidrag
Krokoms kommun har svårt att förstå de urvalskriterier som föreslås. De kan
innebära att kommuner med gynnsamma geografiska och
befolkningsmässiga förutsättningar bereds plats framför flera kommuner
som är i betydligt större behov av bidraget.
Befolkning ska vara ett urvalskriterium då det är den enskilt viktigaste
faktorn för kommuners ekonomiska situation.
Med befolkning menar vi dels befolkningsutvecklingen över tid, men också
befolkningens aktuella sammansättning, det vill säga demografin. Flera av
de kommuner som kämpar med att få en ekonomi i balans tampas med en
minskande och även åldrande befolkning.
Kriterierna för att överhuvudtaget kunna söka pengarna bör omarbetas.
Förslaget anger att kommunen eller koncernen ska ha haft underskott två år
under åren 2015-2019. Vi förordar att även underskott för året 2020 och de
närmast kommande åren ska kvalificera till att söka.
Det är bra att statsbidraget är öppet för samtliga kommuner och regioner att
söka och urvalet av bidragsberättigade bör sedan göras utifrån varje enskild
ansökan med hänsyn tagen till de kriterier som föreslås samt med hänsyn till
befolkningsutveckling och demografiska faktorer.
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Remiss - Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa
kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en
ekonomi i balans
3.4, 3.5, 3.9-3.10 Ansökan om och handläggning av bidrag samt
redovisning av mottaget bidrag
Krokoms kommun vill framhålla vikten av att det inte skapas administrativa
krav som upplevs som så omfattande att en del kommuner inte har möjlighet
att söka bidrag. Det gäller såväl ansökan som återredovisning av erhållna
medel.
3.6 Prioritering av ansökningar
Krokoms kommun ser positivt på att delegationen vid sin prioritering av
ansökningar ska ta särskild hänsyn till den sökande kommunens/regionens
aktuella skattesats. Vi anser dock att man även bör ta hänsyn exempelvis till
exploaterbar mark samt fastighetsinnehav. Där skiljer det väldigt mycket
mellan olika kommuners möjligheter till inkomster vid försäljning av mark
och fastigheter.
Finansieringen
Det föreslås att totalt 1 miljarder avsätts, fördelade på 250 miljoner per år
2021–2024. Krokoms kommun är tveksam till huruvida detta är tillräckligt
för att nå syftet med bidraget
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 april 2021
Promemoria ”Tillfälligt statligt bidrag till vissa regioner och kommuner”
Missiv ”Tillfälligt statligt bidrag till vissa regioner och kommuner”
Småkoms yttrande
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att besvara remissen enligt förslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 april 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 96 (forts)

Dnr 2021-000059

Remiss - Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa
kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en
ekonomi i balans
Kopia till
fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
eva.lundback@regeringskansliet.se
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Kort sammanfattning
Krokoms kommun har beretts möjlighet att lämna ett yttrande på den statliga
utredningen ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i
skogen”
Skogsutredningen tillsattes för att stärka den privata äganderätten och utreda
nya flexibla former för att tillvarata naturvärden i skogen. Ersättning till
skogsägare som undantar del av sin mark från skogsbruk skulle utredas
liksom hur internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas
med en växande cirkulär bioekonomi.
Skogsutredningen är omfattande och innehåller många förslag. Från
kommunens sida har vi särskilt värderat de områden som berör hållbart miljö
och klimatarbete, innovationer, företagande och regional tillväxt.
För Krokoms kommun är det angeläget med en skogspolitik som balanserar
hållbar skogsproduktion och biologisk mångfald.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen enligt nedan.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Protokollsanteckning
Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S och Annika Hansson, S, lämnar
följande protokollsanteckning:
I stora delar håller vi med i remissvaret, men det är en del antaganden och
procentsatser där vi inte har underlag för att säga ja/nej. Vi har på regional
och nationell nivå egna svar från Socialdemokraterna. Vi ser det inte möjligt
att väva in det här, så vi avstår vi ifrån att lägga egna förslag idag.
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Krokoms kommuns yttrande
Skogen är viktig för näringslivet, infrastrukturen och sysselsättningen i vår
kommun. De enskilda skogsinnehaven i norra Sveriges skogsbygder är av
stor ekonomisk och kulturell betydelse för såväl enskilda personer som för
näringslivet.
Ett skogsinnehav kan i många fall vara avgörande för människors
möjligheter att bygga eller renovera sina bostäder eller att driva företag.
Under lång tid har det varit svårt, för att inte säga omöjligt, för enskilda eller
företag i skogsbygderna att låna pengar i bank för att investera i sina
bostäder eller företag. Lösningen är ofta att skogsägare beviljas lån med
skogsfastigheten som säkerhet. Krokoms kommun ser många exempel på
företag i olika branscher som finansierat sin utveckling på detta sätt och
sedan varit verksamma och framgångsrika under lång tid.
Under senare år har det blivit allt tydligare att mark utan brukningsvärde,
exempelvis formellt skyddad mark eller registrerade nyckelbiotoper, inte
betraktas som säkerhet av bankerna vid upplåning. Vad kommer det på sikt
att innebära för arbetstillfällen och landsbygdsutveckling?
Grundprincipen i svensk skogspolitik måste vara att skogsägare med höga
naturvärden i sin skog, eller delar av landet med höga naturvärden i skogen,
inte utsätts för myndighetsbeslut där dessa naturvärden ger nackdelar ur
ekonomiska eller andra aspekter. Denna princip är viktig om man vill bevara
och utveckla naturvärdena i skogslandskapet och upprätthålla medborgarnas
förtroende för staten och det svenska politiska systemet.
De delar av landet där skogsbruket bedrivits på sätt så att höga naturvärden
uppstått får inte missgynnas i relation till de mer industrinära bygder där de
gamla skogarna avverkats, våtmarker dikats ut och skogsbruk idag kan
bedrivas utan behov av hänsyn till denna typ av naturvärden.
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Nedan redovisas i punktform kommunens yttrande till
skogsutredningen.
Krokoms kommun ser positivt på följande förslag i skogsutredningen:

1. En tydlig skogspolitik för biologisk mångfald och växande cirkulär
bioekonomi. Det är bra att utredningen är tydlig med att det finns en
målkonflikt.
2. Upphörande av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsregistreringar och att det
gallras i registren.
3. Frivillighet från markägare som huvudspår vid formell avsättning av
skog med höga naturvärden.
4. Fastläggande att skogsbruk är pågående markanvändning även i fjällnära
skog och att ersättning ska utgå till markägare som får inskränkningar i
ägande- och brukanderätten.
5. Tidsbegränsat områdesskydd och väntansavtal samt periodisering av
ersättning för naturvårdsavtal.
6. Skattefri intrångsersättning. Dock bör den vara 125% och inte 100%.
Översyn av skatteregler för skogsägare.
7. Insatser för regelförenklingar.
Krokoms kommun riktar kritik mot följande i skogsutredningen:

1. Kommunen motsätter sig utredningens förslag om ytterligare stora
avsättningar i den fjällnära skogen, varav drygt hälften ligger nedanför
fjällnäragränsen. Av den fjällnära skogen i Krokoms kommun omfattas
redan 49 procent av formellt skydd. Att ytterligare lyfta bort stora arealer
från skogsbruk kommer att få betydande negativa effekter för vår
kommun i form av minskad köpkraft, minskade skatteintäkter och
minskad närvaro av areella näringar.
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De skogsägare som tvingas avstå från att bruka delar av sin skog föreslås
få ersättning genom ersättningsmark från statliga Sveaskog eller
ekonomisk ersättning. I Krokoms kommun har Sveaskog ingen
ersättningsmark att erbjuda.
Den negativa effekten för fjällkommunernas näringsliv och
sysselsättningsmöjligheter är svårbedömd. De cirka 525 tusen hektar
skogsmark i nordvästra Sverige som föreslås undantas från skogsbruk
bedöms ha en total årlig tillväxt på mer än en miljon kubikmeter per år
och en lika stor möjlighet till avverkning.
Skogsutredningens förslag om storskaligt skydd av skog längs fjällkedjan
innebär att skogsbygderna för all framtid berövas sin gröna kapitalbas.
De engångsersättningar som föreslås betalas ut tillfaller den som äger
marken idag, medan framtida generationer av ägare varken får ersättning
av staten, kan nyttja marken för skogsbruk eller kan nyttja den som
belåningsbar kapitalbas.
Den kommunala servicen i fjällkommunerna i form av skola, omsorg etc.
är beroende av skatteintäkter från de aktiva areella näringarna både nu
och i framtiden. Om staten beslutar enligt skogsutredningens
avsättningsförslag bör fjällkommunerna kompenseras ekonomiskt för
intäktstappet i linje med den så kallade finansieringsprincipen.
Kompensationen föreslås fastställas när skyddsbeslut fattas och utgå till
dess att dessa arbetstillfällen och skatteintäkter på ett påvisbart sätt
ersatts av den utveckling inom andra areella näringar såsom besöks- och
rennäring, som utredningen förespeglar.
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2. Krokoms kommun motsätter sig att frivillighet inte ska gälla för de drygt
sju tusen enskilda skogsägare som äger den fjällnära skog som föreslås
avsättas från brukande.
Äganderätten innefattar ett antal rättigheter som besittningsskydd,
bestämmanderätt, brukanderätt, avtalsfrihet och ersättningsrätt vid
intrång. Även om skogsägaren, efter att skogen avsatts formellt, står som
ägare och har fått ersättning är bestämmanderätten, brukanderätten och
avtalsfriheten borta. Äganderätten är därmed kraftigt inskränkt. En så
kraftig inskränkning av äganderätten riskerar att varaktigt försvåra för
människor att bo och verka i fjällkommunerna.
3. Kommunen motsätter sig föreslagen avsättning av uppemot fyrtio tusen
hektar kalkbarrskogar. Denna skog är i normalfallet produktiv och för
Krokoms kommun, där dessa skogar är vanligt förekommande, kommer
förslaget att få negativa ekonomiska effekter för både ägare, näringsliv
och samhälle.
4. Krokoms kommun känner sig tveksam till utredningens värdering av
höga miljövärden och biologiska mångfald i Norrlands fjälltrakter.
Orsaken är att de naturtyper och arter som finns i fjällskogen finns just
där, medan exempelvis merparterna av de skogslevande arterna på
rödlistan återfinns i helt andra delar av landet. Den fjällnära skogen är
redan idag undantagen från skogsbruk i en högre utsträckning än de
flesta andra naturtyper, varför effekten per krona av de samhällsresurser
som satsas på ytterligare skydd av fjällskog riskerar att bli orimligt låg,
inte minst avseende bevarande och stärkande av naturvärden. Av
Sveriges totala skogsareal på cirka 23 miljoner hektar, är cirka 4 procent
skyddad idag. Av den fjällnära skogen på totalt cirka 1,5 miljoner hektar,
är cirka 55 procent skyddat idag.
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5. Beskrivningen att fjällskogarna är opåverkade av skogsbruk känns
missvisande och bör inte ligga som grund för politiska beslut av stor
betydelse för människor och företag i vår kommun. På skogsmarken i
Norrland, inklusive den fjällnära skogen, har det från andra halvan av
1800-talet bedrivits ett omfattande kommersiellt skogsbruk med blädning
och dimensionsavverkning, som under andra halvan av 1900-talet
ersattes av ett intensivt trakthyggesskogsbruk. Mer än hälften av de 525
tusen hektaren ligger i Jämtland och de fjällnära skogarna skiljer sig
något åt mellan länen. De fjällnära skogarna i Jämtland har en
brukningshistorik medan det i Västerbotten och Norrbotten finns mer
orörda skogar.
6. Politik med irreversibla effekter får inte vila på spekulationer.
Krokoms kommun delar inte utredarens bedömning att en ökad
naturturism, samhällsekonomiskt, kommer att kompensera bortfallet av
skogsbruk. Turismen är en viktig intäktskälla i vissa fjällnära områden
men det är i huvudsak fjället som lockar, inte de fjällnära skogarna. Det
är få som sommartid väljer en myggig snårig naturskog framför kalfjället
och vintertid handlar det om skidåkning och den idkar man inte nere i
skogsområdena. Noterbart i detta sammanhang är att en stor del av de
områden som idag ses som potentiella utvecklingsområden intill
besöksanläggningar längs fjällkedjan föreslås avsättas.
Krokoms kommun anser att lösa antaganden om hur näringar utvecklas
inte bör ligga till grund för politiska beslut som kommer att påverka
människor och bygder under mycket lång tid. Huruvida
engångsersättningarna, i linje med utredningens spekulationer, kommer
att investeras i något som skapar värde i bygderna eller inte är även det
osäkert och idag omöjligt att sia om.
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När det gäller konsekvenserna av det föreslagna skyddet av den fjällnära
skogen skriver utredaren: ”Den samhällsekonomiska nyttan av att nyttja
delar av dessa, ofta lågproduktiva naturskogar med mycket höga
naturvärden för skogsbruk bedöms vara betydligt lägre än den
samhällsekonomiska nyttan av att avsätta dessa områden för andra
ändamål som naturvård, renskötsel och naturturism. Även om förslaget
innebär en inskränkning för skogsnäringen i norra Sverige som initialt
kan vara negativ när det gäller arbetstillfällen och landsbygdsutveckling
bedöms det på längre sikt kunna bli positiva effekterna även ur dessa
perspektiv. Genom att avsätta dessa områden för naturvård kan de bidra
till utvecklingen för naturturism, renskötsel, friluftsliv, jakt, fiske och
lokalsamhället i övrigt.”
Vad denna bedömning vilar på är svårt att härleda i utredningsmaterialet.
Krokoms kommun delar inte utredningens bedömning utan menar att
skogsbruket i fjällkedjan till stora delar gynnar turistföretagen genom
bidragen till infrastruktur och en levande landsbygd. Utredningen sätter
stor tilltro till att turism kan ersätta skogsbruk för att skapa välfärd. Man
bortser från att landsbygdsföretagare ofta står på flera ben, varav
skogsbruk är ett, samt att skogen ofta är en säkerhet för bankernas
utlåning.
Det senaste årets pandemisituation visar hur sårbar besöksnäringen är
även för norra Sveriges inland. I bedömningen av besöksnäringens
framtid måste en rad faktorer vägas in. Ett stort frågetecknen just nu är
hur människors resvanor kommer att påverkas av klimatarbetet och vad
detta innebär för turistströmmarna.
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I rapporten ”Turistfakta 2020” som tagits fram av Jämtland/Härjedalen
Turism framgår att de främsta reseanledningarna för utländska besökare i
Jämtland är:
Norrmän:
1. Delta i aktiviteter
2. Shopping
3. Besöka sevärdheter

Övriga utländska besökare:
1. Delta i aktiviteter
2. Besöka sevärdheter
3. Rundresa

Kopplingen till ytterligare skydd av fjällskog framstår i det
sammanhanget som mycket otydlig.
När det gäller organiserade aktiviteter i områden som idag är formellt
skyddade av staten erfar Krokoms kommun att det inte sällan är betydligt
mer komplicerat för företag inom besöksnäringen än vad det är att
arrangera aktiviteter på mark som inte är skyddad. Detta gäller inte minst
alpin skidåkning och cykelaktiviteter där det i flertalet fall visat sig vara
enklare att träffa överenskommelser med berörda markägare utanför
skyddade områden, än att hitta lösningar som accepteras av de
myndigheter som utövar tillsyn inom ex. naturreservat.
7. Krokoms kommun förordar inte att miljöbalkens kunskapskrav skrivs in i
skogsvårdslagen då det innebär en utvidgning av ansvaret för kunskap
jämfört med idag. Det är orimligt att enskilda skogsägare ska förväntas
ha kunskap på artnivå och, om inte, tvingas bekosta en artinventering
före avverkning. Naturhänsyn till vardags måste kunna bedömas på
habitatnivå, inte artnivå.
8. Krokoms kommun förordar inte att skogsägaren, enligt förslaget, själv
ska avgöra om en avverkning ska anmälas för samråd enligt miljöbalken.
Detta minskar inte regelkrånglet utan lägger istället större ansvar på
skogsägaren jämfört med när det ansågs fullgjort när man gjort en
avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.
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Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 april 2021
Skogsutredningens betänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och
naturvård i skogen” (SOU 2020:73)
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att ärendet återremitteras. Remissyttrandet
behöver omarbetas på en rad punkter. För att då tvätta remissvaret på egna
lösa antaganden samt begära anstånd hos departementet för förlängd
svarstid.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Niklas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Kjell Sundholm, KD, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår avslag till grundförslaget med hänvisning till att
man inte ska bygga beslut på lösa antaganden i sin egen argumentation.
Maria Jacobsson, S och Jan Runsten, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att besvara remissen enligt förslag.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet samt förslag till
avslag till grundförslaget.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska avgöras i dag.
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Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se och
agnetha.alriksson@regeringskansliet.se
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Kort sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet och sänt det vidare till
kommunstyrelsen för slutgiltigt antagande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar bygg- och miljönämndens förslag till yttrande
med följande tillägg:
Avsnitt 6.1
Krokoms kommun är positiva till utredningens förslag och delar
utredarnas bedömning att ett upphörande av det generella strandskyddet
vid små sjöar och vattendrag kommer leda till en ökad legitimitet av
systemet.
Krokoms kommun anser dock att gränsen för två meters bredd bör höjas
till 6 meter. En gräns på 6 meter skulle innebära att kommunerna i sina
bedömningar skulle kunna använda sig av lantmäteriets
hydrologiinformation och kartskikt vilket skulle leda till ett mer
rättssäkert system.
Krokoms kommun anser även att gränsen för vilka sjöar som undantas
från det generella strandskyddet bör höjas till åtminstone 10 ha för
sjötäta kommuner som Krokoms kommun. Utredningens förslag riskerar
att ge liten eller ingen effekt i sjötät landsbygd.
Krokoms kommun ser även en problematik med otydligheten i hur
vattendrag och sjöar storleksbestäms. Det kan komma att leda till
godtyckliga bedömningar då så kallade normala förhållanden är svåra att
fastställa och att systemets legitimitet till viss del fortsatt skulle
ifrågasättas.
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Avsnitt 6.4
Krokoms kommun delar inte utredningens bedömning att länsstyrelsen
ska ges befogenheten att upphäva tidigare fattade förordnanden om
upphävt strandskydd. Områdesförordnanden beslutade efter 1999 har
redan prövats enligt strandskyddets båda syften. Utredningens förslag
skulle i praktiken innebära att områden dubbelprövas. I en senare del av
utredningen förs ett resonemang att dubbelprövningar inte bör anses vara
i linje med lagstiftarens intentioner vilket är en bedömning Krokoms
kommun delar.
Avsnitt 6.5
Krokoms kommun delar utredarnas bedömning att det behövs ett
förtydligande i lagtexten. Om Länsstyrelsen redan har beslutat att
upphäva strandskyddet i ett område genom förordnande så bör det inte
behövas en prövning vid ny detaljplaneläggning. Dock anser kommunen
att det föreslagna tillägget ”om det inte bestäms annat” inte är tillräckligt
för att förtydliga att dubbelprövningar inte ska förekomma. Även med
tillägget kan paragrafen fortfarande tolkas att gälla per automatik vid ny
detaljplaneläggning samt inte beakta områden vars strandskydd redan är
upphävt.
Avsnitt 7.3
Krokoms kommun ser positivt på utredningens förslag att kommuner ges
mer inflytande genom att själva få redovisa landsbygdsområden i
översiktsplanen samt att länsstyrelsen får besluta om upphävandet av
strandskyddet inom dessa områden.
Krokoms kommun delar dock inte utredningens bedömning att områden
där länsstyrelsen tidigare har beslutat att utvidga strandskyddet bör
undantas från möjligheten att omfattas av landsbygdsområden. Krokoms
kommun anser att det bör vara upp till kommunerna och länsstyrelserna
att göra den lokala bedömningen. Förslaget riskerar annars att inte
uppfylla direktivens önskemål att bidra till ett mindre strikt strandskydd i
landsbygden då stora områden av Sveriges glesbygd omfattas av utökat
strandskydd.
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Avsnitt 7.4
Krokoms kommun är positiv till intentionen att väga in de lokala faktiska
omständigheterna för att bedöma om ett område är lämpligt att peka ut
som landsbygdsområde. Kommunen ser dock med stor oro på att
avgränsningarna är otydliga och kommer behöva fastställas i praxis.
Tidigare försök att reformera strandskyddsreglerna har gett ett i flera
avseenden oönskat resultat av just denna anledning varför Krokoms
kommun anser att dessa delar behöver tydliggöras redan i lagtexten. För
att ge jämlika förutsättningar över landet är det viktigt att
utvecklingshinder inte sätts upp där det inte behövs.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och
Liberalerna var en av punkterna att strandskyddet skulle göra om i grunden.
Utredningen har nu genomförts och dess betänkande är på remiss. Krokom
kommun har möjlighet att lämna svar på betänkandet och dess lagförslag.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 210420
Bygg- och miljämnden 17 mars 2021, § 30
Yttrande SOU2020:78 - Tillgängliga stränder
Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat
strandskydd
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår följande tillägg till bygg- och
miljönämndens förslag till remissyttrande:
Avsnitt 6.1 Krokoms kommun är positiva till utredningens förslag och delar
utredarnas bedömning att ett upphörande av det generella strandskyddet vid
små sjöar och vattendrag kommer leda till en ökad legitimitet av systemet.
Krokoms kommun anser dock att gränsen för två meters bredd bör höjas till
6 meter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 april 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 98 (forts)

Dnr 2021-000095

Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd
En gräns på 6 meter skulle innebära att kommunerna i sina bedömningar
skulle kunna använda sig av lantmäteriets hydrologiinformation och
kartskikt vilket skulle leda till ett mer rättssäkert system. Krokoms kommun
anser även att gränsen för vilka sjöar som undantas från det generella
strandskyddet bör höjas till åtminstone 10 ha för sjötäta kommuner som
Krokoms kommun. Utredningens förslag riskerar att ge liten eller ingen
effekt i sjötät landsbygd. Krokoms kommun ser även en problematik med
otydligheten i hur vattendrag och sjöar storleksbestäms. Det kan komma att
leda till godtyckliga bedömningar då så kallade normala förhållanden är
svåra att fastställa och att systemets legitimitet till viss del fortsatt skulle
ifrågasättas.
Avsnitt 6.4 Krokoms kommun delar inte utredningens bedömning att
länsstyrelsen ska ges befogenheten att upphäva tidigare fattade förordnanden
om upphävt strandskydd. Områdesförordnanden beslutade efter 1999 har
redan prövats enligt strandskyddets båda syften. Utredningens förslag skulle
i praktiken innebära att områden dubbelprövas. I en senare del av
utredningen förs ett resonemang att dubbelprövningar inte bör anses vara i
linje med lagstiftarens intentioner vilket är en bedömning Krokoms kommun
delar.
Avsnitt 6.5 Krokoms kommun delar utredarnas bedömning att det behövs ett
förtydligande i lagtexten. Om Länsstyrelsen redan har beslutat att upphäva
strandskyddet i ett område genom förordnande så bör det inte behövas en
prövning vid ny detaljplaneläggning. Dock anser kommunen att det
föreslagna tillägget ”om det inte bestäms annat” inte är tillräckligt för att
förtydliga att dubbelprövningar inte ska förekomma. Även med tillägget kan
paragrafen fortfarande tolkas att gälla per automatik vid ny
detaljplaneläggning samt inte beakta områden vars strandskydd redan är
upphävt.
Avsnitt 7.3 Krokoms kommun ser positivt på utredningens förslag att
kommuner ges mer inflytande genom att själva få redovisa
landsbygdsområden i översiktsplanen samt att länsstyrelsen får besluta om
upphävandet av strandskyddet inom dessa områden.
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Krokoms kommun delar dock inte utredningens bedömning att områden där
länsstyrelsen tidigare har beslutat att utvidga strandskyddet bör undantas från
möjligheten att omfattas av landsbygdsområden. Krokoms kommun anser att
det bör vara upp till kommunerna och länsstyrelserna att göra den lokala
bedömningen. Förslaget riskerar annars att inte uppfylla direktivens
önskemål att bidra till ett mindre strikt strandskydd i landsbygden då stora
områden av Sveriges glesbygd omfattas av utökat strandskydd.
Avsnitt 7.4 Krokoms kommun är positiv till intentionen att väga in de lokala
faktiska omständigheterna för att bedöma om ett område är lämpligt att peka
ut som landsbygdsområde. Kommunen ser dock med stor oro på att
avgränsningarna är otydliga och kommer behöva fastställas i praxis. Tidigare
försök att reformera strandskyddsreglerna har gett ett i flera avseenden
oönskat resultat av just denna anledning varför Krokoms kommun anser att
dessa delar behöver tydliggöras redan i lagtexten. För att ge jämlika
förutsättningar över landet är det viktigt att utvecklingshinder inte sätts upp
där det inte behövs.
Björn Hammarberg, M, föreslår följande kompletterande tillägg till byggoch miljönämndens förslag till remissyttrande:
Att läggas till först under rubriken Avslutande kommentar
Strandskyddsreglerna har i flera tidigare försök att underlätta strandnära
bebyggelse i lämpliga områden resulterat i raka motsatsen. Varför skulle det
bli annorlunda denna gång?
Svårigheten med att förändra dagens lagstiftning är huvudregelns generella
strandskydd (”alla stränder är skyddade såvida det inte upphävts”) i
kombination med en väletablerad rigid praxis. Att åstadkomma någon
förändring i det sammanhanget är svårt i sig – med vaga och subjektiva
undantag blir det omöjligt.
Det generella strandskyddet måste därför avskaffas för att det
överhuvudtaget ska finnas en chans att åstadkomma någon förändring.
Sveriges kommuner har förtroendet att hantera bygglov och andra frågor
kopplade till plan- och bygglagen (PBL).
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Varför skulle inte kommunerna klara att hantera ett lokalt beslutande kring
strandskydd? Statens möjligheter att ingripa i enskilda ärenden vid behov
finns ju kopplat till PBL och borde inte utgöra någon svårighet kopplat till
strandskyddet heller.
Att på så sätt skapa ett ökat lokalt inflytande skulle ju också ge utrymme för
lokalpolitiker att profilera sig i dessa frågor. Med dagens system saknas ju
incitamenten eftersom besluten tas av någon annan. Ett större inslag av
lokaldemokratisk förankring skulle alltså bli resultatet till gagn både för den
lokala demokratin såväl som systemet med strandskydd som helhet.
Att läggas till sist under rubriken Avslutande kommentar
Krokoms kommun anser därför att det bästa vore att helt avskaffa det
generella strandskyddet. Detta ska då kombineras med ett införande av en
möjlighet för kommunerna att inrätta ett lokalt strandskydd där sådant är
påkallat av hänsyn till strandskyddets syften såsom brist på allmän tillgång
till stranden eller känsligt djurliv.
Krokoms kommun anser att det även bör övervägas huruvida kommuner som
utfärdar strandskydd ska tvingas kompensera markägare som på så sätt får
sin äganderätt inskränkt. Det skulle skapa en bättre balans mellan den
enskildes och det allmännas intressen än vad den nuvarande, och sannolikt
även den föreslagna, formella hanteringen leder till.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till bygg- och miljönämndens förslag till
remissyttrande, bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag till tillägg till
bygg- och miljönämndens förslag till remissyttrande samt avslag till Björn
Hammarbergs, M, förslag till kompletterande tillägg till bygg- och
miljönämndens förslag till remissyttrande.
Kjell Sundholm, KD, föreslår bifall till bygg- och miljönämndens förslag till
remissyttrande, bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag till tillägg till
bygg- och miljönämndens förslag till remissyttrande samt avslag till Björn
Hammarbergs, M, förslag till kompletterande tillägg till bygg- och
miljönämndens förslag till remissyttrande.
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Jan Runsten, MP, föreslår bifall till bygg- och miljönämndens förslag till
remissyttrande, bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag till tillägg till
bygg- och miljönämndens förslag till remissyttrande samt avslag till Björn
Hammarbergs, M, förslag till kompletterande tillägg till bygg- och
miljönämndens förslag till remissyttrande.
Ajournering begärs klockan 14.43-14.55.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag till
tillägg till bygg- och miljönämndens förslag till remissyttrande
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag till
kompletterande tillägg till bygg- och miljönämndens förslag till
remissyttrande enligt följande: Bifall till texten under ”Att läggas till först
under rubriken Avslutande kommentar” samt första stycket under ”Att
läggas till sist under rubriken Avslutande kommentar”.
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till sista stycket under ”Att läggas till
sist under rubriken Avslutande kommentar” i Björn Hammarbergs, M,
förslag till kompletterande tillägg till bygg- och miljönämndens förslag till
remissyttrande.
Niklas Höglund, JVK, föreslår bifall till bygg- och miljönämndens förslag
till remissyttrande samt bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag till
tillägg till bygg- och miljönämndens förslag till remissyttrande samt avslag
till Björn Hammarbergs, M, förslag till kompletterande tillägg till bygg- och
miljönämndens förslag till remissyttrande.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag till
tillägg till bygg- och miljönämndens förslag till remissyttrande samt avslag
till Björn Hammarbergs, M, förslag till kompletterande tillägg till bygg- och
miljönämndens förslag till remissyttrande.
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Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
bygg- och miljönämndens förslag till yttrande.
Till det har kommit två tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslagen var för sig.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på Björn Hammarbergs, M, förslag till tillägg till bygg- och
miljönämndens förslag till remissyttrande finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på Björn Hammarbergs, M, förslag till kompletterande tillägg till
bygg- och miljönämndens förslag till remissyttrande finner ordförande att
kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs.
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De som bifaller tilläggsförslaget röstar Ja och de som avslår tilläggsförslaget
röstar Nej.
Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Karin Wallén, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Kjell Sundholm, KD
Sture Hernerud, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Niclas Höglund, JVK
Ronny Karlsson, SD

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 9 Nej, 3 Ja och 1 som Avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
avslår tilläggsförslaget.
_____
Kopia till
Remissyttrandet till m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se
Bygg- och miljönämnden
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår initiativärendet.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet.
_____
Reservation
Björn Hammarberg, M, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Protokollsanteckning
Björn Hammarberg, M, lämnar följande protokollsanteckning:
Att kommunen hamnat i en eländig soppa tycks det finnas en
samstämmighet kring. Sådana situationer har störst chans att undvikas om
man har lite ordning och reda samt agerar transparent gentemot sina
medborgare.
Syftet med initiativärendet var att försöka reda ut i denna soppa på så sätt att
kommunen självklart ska följa det som följer av lag. Med det menar jag att
respektera offentlighetsprincipen och ha ordning på sina handlingar samt
kunna lämna ut dem med den skyndsamhet lagen kräver.
Jag menar också att det är viktigt att respektera kravet på en saklig och
opartisk behandling av ärenden. Det ställer krav på att sakförhållanden reds
ut och redovisas med den stringens som lagen kräver, att jävsregler följs
samt att tjänstemän agerar i enlighet med fattade beslut.
Utifrån ovan finner jag det märkligt att kommunstyrelsen blankt avslår
initiativärendet eftersom det tenderar att signalera att lagen inte
nödvändigtvis behöver följas.
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Jag har dock förståelse för att det kan finnas andra tillvägagångssätt som
bättre når fram till samma mål om en transparent, saklig och opartisk
kommun. Jag väljer därför att se det som att kommunstyrelsen har en annan
bättre idé hur målet ska nås och ser med stor spänning fram emot vilka dessa
förslag kan vara.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen bordlade ärendet vid sammanträdet den 23 mars 2021.
Initiativärende från Björn Hammarberg, M:
Kort sammanfattning
I tidningsartiklar, sociala medier och insändare cirkulerar rykten och
påståenden som hotar bilden av en kommunal verksamhet som agerar
opartiskt och sakligt i enlighet med de lagar som reglerar verksamheten.
Oavsett sanningshalten i dessa påståenden är det tillräckligt allvarligt att de
florerar och får stå oemotsagda.
En fungerande demokrati kan endast bevaras genom att nogsamt vårda
medborgarnas tillit varför de faktiska sakförhållandena behöver redovisas.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att tillse att
handläggningen av ärendet kring markarrendet SABY 2014-09-02 §75
och Dnr 2020-000151 blir genomlyst och nogsamt redovisat avseende
underlag, inblandade personer, gjorda utfästelser, åtgärder och beslut.
Finns ärendet, eller nära förknippade ärenden, registrerat under andra
diarienummer ska även dessa inkluderas.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att tillse att
handläggningen av ärendet kring vindkraftsplanen Dnr 2020-000332 blir
genomlyst och nogsamt redovisat avseende underlag, inblandade
personer, gjorda utfästelser, åtgärder och beslut. Finns ärendet, eller nära
förknippade ärenden, registrerat under andra diarienummer ska även
dessa inkluderas.
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3. I redovisningen av ovan ska det även framgå att tjänstemän agerar i
enlighet med fattade beslut samt att om agerandet ogillas är det de
politiskt fattade besluten som ska ändras, inte tjänstemannens agerande.
Det ska alltså framgå att det i kommunen råder nolltolerans mot
odemokratiska påverkansmetoder mot enskilda tjänstemän.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att tillse att en
utredning om eventuella jävsförhållanden i förhållande till revideringen
av vindkraftsplanen slutförs.
5. Samtliga uppdrag ska vara slutförda senast 16 april 2021.
Beskrivning av ärendet
I ärenden kopplat till utarrenderingen av kommunens mark Nordbyn 1:27 har
undertecknad fått klä skott från 2014 och än idag för missnöjdas kritik trots
angivande av jäv, icke-deltagande i beslut och att beslut fattats av andra. Det
är inte rimligt.
Jävssituationen gör det dessutom svårt att försvara sig då jäv förutsätter att
man inte deltar varken i beslutet eller i handläggningen. Det blir som att sitta
bakbunden i ett omklädningsrum medan övriga lagkamrater spelar matchen
och ändå få stå till svars för hur matchen gick. Varför ens ange jäv när det,
tycks det, inte har någon som helst betydelse?
Det har också visat sig att tjänstemän som följer fattade beslut löper risk för
att personligen få kritik för det. Det är inte heller rimligt. En kommun är
enligt lag organiserad så att tjänstemän förväntas följa de beslut som
politiken fattar oavsett vilka värderingar som kan finnas kopplat till beslutet.
Fattas beslut på delegation är det fortfarande politiken som bär ansvaret. Det
är ju politiken som delegerat och ogillar politiken utfallet är det politikens
ansvar att återkalla delegationen.
Tjänstemän som följer fattade beslut ska alltså kunna känna sig trygga i att
det är politiken som både bär och tar ansvaret.
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I tidningsartiklar, sociala medier och insändare cirkulerar diverse rykten och
påståenden om olika nivåer av bristande handläggning och påverkan från
jäviga politiker. Oavsett sanningshalten i dessa påståenden är det tillräckligt
allvarligt att de florerar. Likaså är det allvarligt om osanningar får stå
oemotsagda och/eller brister kvarstår.
Grunden för all offentlig verksamhet är att beakta allas likhet inför lagen
samt iaktta saklighet och opartiskhet. Hanteringen av handlingar ska vara
organiserade så att enskilda ges goda möjligheter att söka allmänna
handlingar samt att få dem skyndsamt utlämnade.
Vidare ska den enskilde få den hjälp om behövs för att kunna tillvarata sina
intressen. Kontakterna ska vara smidiga och enkla.
En fungerande demokrati kan endast bevaras genom att ansvarsfullt vårda
tilliten mellan folket och dess företrädare samt mellan folket och landets
myndigheter. Därför är det av största vikt att sakförhållanden undersöks och
redovisas noggrant och utförligt.
De föreslagna uppdragen kan i förstone tyckas vara omfattande, men de är i
sin natur helt i linje med vad lagen föreskriver att en kommun ska vara
organiserad till att rutinmässigt, enkelt och skyndsamt klara av. Uppdragen
kan alltså omöjligtvis ses som en extra pålaga utan är en självklar del av
ordinarie verksamhet.
Underlag för beslut
Initiativärende 22 mars 2021
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till initiativärendet.
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till initiativärendet.
Hans Åsling, C, föreslår avslag till initiativärendet.
Ajournering begärs klockan 15.28-15.45.
Maria Jacobsson, S, föreslår avslag till initiativärendet.
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Dnr 2021-000096

Initiativärende - Genomlysning handläggning ärende
markarrende samt vindkraftsplan
Beslutsgång
Det finns förslag till bifall till initiativärendet samt förslag till avslag till
initiativärendet.
Ordförande kommer att fråga på initiativärendet, bifall mot avslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på initiativärendet, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen avslår initiativärendet.
_____
Kopia till
Björn Hammarberg, M
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Meddelanden
1

2

Dnr 22
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 210324 § 33,
internkontrollplan 2021
Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag gemensamma nämnden
för upphandling, 210222 § 14 – årsbokslut 2020 för gemensam nämnd
avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel

3

Primärkommunala samverkansrådet: protokoll 210322

4

Regionens samverkansråd: protokoll 210322

5

Dnr 28
Färingtofta Norra, ideell förening/Föreningen Svenskt landskapsskydd:
öppet brev till Sveriges kommuner 210323, information om Sveriges
elförsörjning, Elbrist i södra Sverige

6

Öppna Moderater i Jämtlands län: 210325, överlämnat Pride-flagga

7

Säkerhetspolisen: rapport 2020

8

9

Dnr KS 20/235
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 210324 § 30,
medborgarförslag – öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och
helger
Dnr KS 20/325
Världsnaturfonden, WWF: 210329, tack för att ni är en del av Earth
Hour!

Dnr KS 21/002
10 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 210310, 210324 och
210406
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Meddelanden
Dnr KS 21/012
11 Länsstyrelsen Jämtlands län: information 210312 om bemyndigandet för
kommuner att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa
särskilt angivna platser
Dnr KS 21/018
12 SmåKom: 210329, remissvar – Tillfälligt statsbidrag och Bygg och bo
till lägre kostnad
13 SmåKom: 210331, remissvar – Strandskydd
14 SmåKom: 210406, nyhetsbrev april 2021
Dnr KS 21/079
15 Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och –regioner,
FSV: protokollsutdrag 210303 § 5 – bokslut och ekonomisk rapport
Dnr KS 21/084
16 Sametinget: beslut 210305 – utbetalning av statsbidrag till kommuner
2021
Dnr KS 21/107
17 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 210324 § 26,
igångsättningstillstånd, förstudie Näldens skola
_____
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.
Dnr KS 19/262
Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.

Dnr KS 2020/184
Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken.
Motionen remitteras till HR-avdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast april 2021.
Dnr KS 2020/221
4 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast april 2021.
3

5

6

Dnr KS 2020/273
Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast maj 2021.
Ärendet på kommunfullmäktige mars 2021.
Dnr KS 2019/288
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
7 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
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Dnr KS 2019/315
8 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
9 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.
Dnr KS 2020/194
10 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 2020/232
11 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg
Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i april
2021.
Dnr KS 2020/233
12 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv
svarar på förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/234
13 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i april 2021.
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Dnr KS 2020/235
14 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
15 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
16 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/252
17 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
18 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
19 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2021.
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Dnr 2021/031
20 Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket som ni gör på
fotbollen i centralorten Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i september 2021.
Dnr KS 2021/043
21 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
22 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i september 2021.
_____
Revisionsrapporter
Dnr KS 19/358
1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden
_____
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