
 

  

 

Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(38) 

Sammanträdesdatum 

23 oktober 2019 
 

 

  
 
Plats och tid Kommunhuset, Ivern, onsdagen den 23 oktober 2019, klockan 8.30-16.20 

Beslutande Ledamöter 

Malin Bergman, C, ordförande 

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande 

Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande 

Bengt Nord, C, tjg ers för Hans Åsling, C 

Karin Jonsson, C 

Jannike Hillding, M 

Jan Runsten, MP 

Kjell Sundholm, KD 

Maria Jacobsson, S 

Sture Hernerud, S 

Marie Svensson, V 

Niclas Höglund, JVK 

Jan Englund, SD, tjg ers för Ronny Karlsson, SD 

 

Övriga närvarande Jonas Törngren, kommundirektör  

Sofie Eén, kommunsekreterare  

Andreas Karlsson, C, ej tjg ers 

Jenny Palin, S, ej tjg ers 

 

Justerare Sture Hernerud och Jannike Hillding 

Justeringens plats och tid Krokom den 30 oktober 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 173-189 
 Sofie Eén  

 Ordförande   
 Malin Bergman  

 Justerare   
 Sture Hernerud            Jannike Hillding  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 23 oktober 2019 

Datum då anslaget sätts upp 31 oktober 2019 Sista dag för överklagan 21 november 2019 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Sofie Eén  
 



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(38) 

Sammanträdesdatum 

23 oktober 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

Ks § 173 Dnr 2019-000020 
Godkännande/förändringar av föredragningslistan .............................................. 3 

Ks § 174 Dnr 2019-000021 
Informationer ....................................................................................................... 4 

Ks § 175 Dnr 2019-000302 
Information - Ny rambudget 2020, plan 2021-2022 ............................................. 5 

Ks § 176 Dnr 2019-000182 
Ekonomisk uppföljning 2019 ............................................................................... 6 

Ks § 177 Dnr 2019-000217 
Begäran om tilläggsanslag - Samisk förskola och fritidshem ............................... 7 

Ks § 178 Dnr 2018-000302 
Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet ........................................................ 9 

Ks § 179 Dnr 2019-000015 
Valärenden ....................................................................................................... 16 

Ks § 180 Dnr 2019-000186 
Revisionsrapport - Fastighetsunderhåll samhällsbyggnadsnämnden, 
uppföljning av tidigare granskning ..................................................................... 18 

Ks § 181 Dnr 2019-000176 
Delårsrapporter 2019, Jämtlands Räddningstjänstförbund ................................ 20 

Ks § 182 Dnr 2019-000191 
Delårsrapporter 2019, Jämtlands Gymnasieförbund ......................................... 22 

Ks § 183 Dnr 2019-000225 
Remiss - Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor 
som rör det samiska folket ................................................................................ 24 

Ks § 184 Dnr 2019-000254 
Sammanslagning av gemensamma nämnder ................................................... 27 

Ks § 185 Dnr 2019-000012 
Delegationsbeslut ............................................................................................. 29 

Ks § 186 Dnr 2019-000013 
Meddelanden .................................................................................................... 30 

Ks § 187 Dnr 2019-000019 
Pågående motioner, medborgarförslag och revisionsrapporter ......................... 31 

Ks § 188 Dnr 2019-000319 
Apoteket Föllinge .............................................................................................. 36 

Ks § 189 Dnr 2019-000264 
Övriga frågor ..................................................................................................... 38 

 



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(38) 

Sammanträdesdatum 

23 oktober 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 173 Dnr 2019-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar: 

Tillägg: Apoteket Föllinge och Övriga frågor   

_____________________________________________________________   
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Ks § 174 Dnr 2019-000021  

Informationer 

 Politikerinformation om arbetsmiljö  

Arbetsmiljöinspektörer från Arbetsmiljöverket  

 Uppföljning av socialnämndens ekonomiska läge 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, Andreas Karlsson, socialnämndens  

ordförande och Christian Kamrup, socialförvaltningens ekonom   

 Ansökan till Glokala Sverige 2020 

 Näringslivsutskott 

Jonas Törngren, kommundirektör 

 Information/återkoppling – Särskild kollektivtrafik 

Representanter från Taxi Föllinge, Krokoms Buss och Lejes i Änge 

_____ 
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Ks § 175 Dnr 2019-000302  

Information - Ny rambudget 2020, plan 2021-2022 

Jonas Törngren, kommundirektör och Björn Torbjörnsson, ekonomichef, 

presenterar tjänstemannaförslaget till förnyad rambudget 2020, plan 2021-

2022. 

Politiska förslag behandlas på kommunstyrelsen den 20 november 2019 och 

på kommunfullmäktige den 4 december 2019. 

_____ 
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Ks § 176 Dnr 2019-000182  

Ekonomisk uppföljning 2019 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen 

efter nio månader 2019.  

_____ 
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Ks § 177 Dnr 2019-000217  

Begäran om tilläggsanslag - Samisk förskola och 
fritidshem 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag för 

investeringskostnader för utemiljöer och ombyggnation av kök.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsnämndens begäran om 

tilläggsanslag för investeringskostnader med hänvisning till kommande 

rambudgetprocess. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen behandlade barn- och utbildningsnämndens begäran om 

tilläggsanslag den 28 augusti 2019. Kommunstyrelsen beslutade då att 

återremittera ärendet för uppdatering av kostnadsbilden då beslutet är 

försenat. Årlig drift ska tas i ordinarie budgetarbete. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande tog beslut den 9 september 2019 

med en reviderad begäran som kommunstyrelsen föreslås avslå. 

Kommunstyrelsens kommentar 

Investeringar som berör fler än en nämnd måste kommuniceras mellan 

nämnderna innan man gemensamt går fram med ett förslag till beslut. I annat 

fall riskerar kommunen att fatta beslut som inte går att genomföra på grund 

av att samtliga kostnader inte har identifierats och budgeterats. I begäran från 

barn- och utbildningsnämnden framkommer att nämnden anser att 

verksamhetskostnader ska rymmas inom respektive verksamhet, i detta fall 

cirka 550 tkr i ökade driftskostnader för samhällsbyggnadsnämnden. Detta 

har inte samhällsbyggnadsnämnden kunnat ta ställning till. 

Ett samlat äskande bör istället läggas från de båda nämnderna till förestående 

rambudgetprocess. I detta äskande ska det också tydliggöras vad man vill 

åstadkomma med förändringen som möjliggörs av de äskade medlen, det vill 

säga vilket problem vill man lösa?  
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Ks § 177 (forts) Dnr 2019-000217  

Begäran om tilläggsanslag - Samisk förskola och 
fritidshem 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 14 oktober 2019 

Ordförandebeslut barn- och utbildningsnämnden 9 september 2019 

Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen den 28 augusti 2019, § 141 

Protokollsutdrag – Barn- och utbildningsnämnden den 11 juni 2019, § 74 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

avslår barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 

investeringskostnader med hänvisning till kommande rambudgetprocess. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom  
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Ks § 178 Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Kort sammanfattning 

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.  

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.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, Niclas Höglund, JVK, Niklas Rhodin, S, Maria 

Jacobsson, S och Sture Hernerud, S, reserverar sig mot förslaget om att 

Kulturskolan med tillhörande budget förs över till kommunstyrelsen från och 

med 2020-01-01.  
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Ks § 178 (forts) Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektören gav våren 2019 chefen för avdelningen näringsliv, kultur 

och fritid och förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen ett 

uppdrag att göra en översyn över kommunens kulturverksamheter med fokus 

på kulturskolan. Översynen skulle synliggöra vad som görs idag och 

resultera i förslag till förändringar av både verksamhet, organisation och 

eventuellt finansiering.  

Översynen innefattade bland annat verksamheten inom kulturskolan, 

skapande skola, bibliotek, barnkultur i skolan, fritidsgårdarnas 

kulturverksamhet, studieförbund, bygdegårdar och samlingslokaler. 

De största föreslagna förändringarna gäller kulturskolans verksamhet där 

målet är att med befintliga medel nå fler barn och unga. Förslaget innebar att 

kulturskolan ligger kvar under barn- och utbildningsnämnden och att 

samverkan allmänkultur och ordinarie skola ska förbättras. Det fanns också 

olika förslag på hur chefskapet borde förändras samt att gruppverksamhet 

ska vara norm före individuell verksamhet.  

Utredningen föreslog vidare att biblioteksverksamheten bibehålls i sin helhet 

och att ansvaret för skapande skola flyttas till allmänkulturen för att 

samordnas med barnkulturbokningar. Allmänkulturen behöver stärka sin 

samverkan med övriga nämnder och förvaltningar för att säkerställa kultur 

för alla.        

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.  

Kulturskolan 

Chefskapet för kulturskolan har lösts genom att kombinera chefskap för 

språk och integration med Kulturskolan vilket ger en besparing på 50% 

tjänst för barn- och utbildningsnämnden. Att föra över Kulturskolan till 

kommunstyrelsen ger inget synbart mervärde i form av synergier men ställer 

till betydande problem för chefskapet.  
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Ks § 178 (forts) Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Ingen naturlig del finns i kommunstyrelsens verksamheter för Kulturskolan 

varför en kostnadsökning kan bli följden.    

Kulturskolan bör därför kvarstå i barn- och utbildningsnämnden.  

Fritidsgårdsverksamheten 

I dagsläget hanteras ofta fritidsgårdsverksamheten något styvmoderligt och 

känner ingen fast tillhörighet inom skolområdet. Idag finns exempelvis 

enbart en (av fem) fritidsgård öppen på kvällstid (Föllinge). Många gånger 

önskar också ungdomarna att fritidsgården inte finns i anslutning till skolan 

eftersom de tillbringar hela dagen där. Lägg därtill kopplingen till många 

föreningar så känns det befogat att göra en förändring genom att avdelningen 

för näringsliv, kultur- och fritid får ansvaret för bemanning och drift. 

Där finns de många föreningskontakterna och möjligheter till samarbete 

både inom idrott och kultur. Chefskapet kan lösas med befintlig bemanning 

varför någon kostnadsökning inte föreligger. Förutsättningen är att 

personalresurserna inte minskas i samband med allmänna besparingar inför 

2020. 

Fritidsgårdsverksamheten kvällstid med tillhörande budget bör därför föras 

över till kommunstyrelsen med placering i avdelningen för näringsliv, kultur 

och fritid.    

Skapande skola 

Skapande skola finansieras med projektpengar som söks årligen av Krokoms 

kommun hos Statens kulturråd. Projektpengarna får endast användas till 

arvode för professionell konst och kultur och INTE till ordinarie 

verksamhetskostnader. Alla skolbarn berörs av skapande skola (från 

förskoleklass till åk 9) 

 

Grundskolan efterfrågar kultur som kan kopplas till ordinarie undervisning, 

där eleverna är delaktiga och man ser gärna att 

konstnären/författaren/artisten återkommer ett några gånger.  
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Ks § 178 (forts) Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

En tätare koppling mellan allmänkulturen och skapande skola innebär en 

bättre översyn och enklare att säkerställa att alla barn nås av 

kulturupplevelser i enlighet med de satta målen. Det blir också färre vägar in 

i skolan och ärenden kan därför samköras.  

 

Det är dock viktigt att förstå att det är två olika insatser med olika 

finansiering (kommunal och statlig). 

Skapande skola med tillhörande budget bör av ovanstående skäl flyttas till 

kommunstyrelsen med placering i avdelningen för näringsliv, kultur och 

fritid. I detta är det viktigt med ett tydligt uppdrag till barn- och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att fortsätta och fördjupa 

samverkan kring skapande skola och barnkultur. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 3 september 2019 

Kulturutredning 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Jan Runsten, MP, föreslår avslag till grundförslagets punkt 1 (att 

Kulturskolan kvarstår i barn- och utbildningsnämnden). 

Jan Runsten, MP, föreslår i tillägg att Kulturskolan med tillhörande budget 

förs över till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01. 

Jan Runsten, MP, föreslår i tillägg att kommunstyrelsen uppdrar åt 

kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen i mars 2020 med en 

redovisning hur man tänker förnya och utveckla kulturskolans verksamhet. 

_____ 

Ajournering begärs klockan 15.21-15.25 

_____ 

Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S och Sture Hernerud, S, föreslår bifall 

till Jan Runstens, MP, tilläggsförslag om att kommunstyrelsen uppdrar åt 

kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen i mars 2020 med en 

redovisning hur man tänker förnya och utveckla kulturskolans verksamhet. 
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Ks § 178 (forts) Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Niklas Rhodin, S, Marie Svensson, V och Niclas Höglund, JVK, föreslår i 

tillägg att kommunstyrelsen ger Näringslivsavdelningen i uppdrag att ta 

inspiration från Ragunda kommuns goda arbete kring utveckling av 

kulturskolan framåt.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget samt bifall till Jan 

Runstens, MP, tilläggsförslag om att kommunstyrelsen uppdrar åt 

kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen i mars 2020 med en 

redovisning hur man tänker förnya och utveckla kulturskolans verksamhet. 

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget. 

Jan Englund, SD, föreslår bifall till Jan Runstens, MP, förslag.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som innehåller tre förslag.  

Förslag 1 som föreslår att Kulturskolan kvarstår i barn- och 

utbildningsnämnden. Förslag 2 som föreslår att fritidsgårdsverksamheten 

kvällstid med tillhörande budget förs över till kommunstyrelsen från och 

med 2020-01-01. Förslag 3 som föreslår att 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.   

Till det har kommit förslag till avslag till grundförslagets punkt 1 samt tre 

tilläggsförslag.  

Ordförande kommer fråga grundförslagets tre punkter, var för sig och sedan 

frågar hon på tilläggsförslagen, var för sig.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslagets punkt 1 finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det.  

Omröstning begärs. 

De som bifaller grundförslagets punkt 1 (att Kulturskolan kvarstår i barn- 

och utbildningsnämnden) röstar Ja och de som avslår grundförslagets punkt 

1 röstar Nej. 
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Ks § 178 (forts) Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Omröstningsresultat     Ja Nej 

Malin Bergman, C, ordförande   X 

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande   X 

Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande  X  

Bengt Nord, C   X 

Karin Jonsson, C   X 

Jannike Hillding, M   X 

Jan Runsten, MP   X 

Kjell Sundholm, KD   X 

Maria Jacobsson, S  X 

Sture Hernerud, S  X 

Marie Svensson, V  X 

Niclas Höglund, JVK  X 

Jan Englund, SD   X 

 

Med 8 Nej och 5 Ja finner ordförande att kommunstyrelsen avslår 

grundförslagets punkt 1.  

Efter fråga på grundförslagets punkt 2 finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det.  

Efter fråga på grundförslagets punkt 3 finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på Jan Runstens, MP, tilläggsförslag om att Kulturskolan med 

tillhörande budget förs över till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01 

finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på Jan Runstens, MP, tilläggsförslag om att kommunstyrelsen 

uppdrar åt kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen i mars 

2020 med en redovisning hur man tänker förnya och utveckla kulturskolans 

verksamhet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.  
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Ks § 178 (forts) Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Efter fråga på Niklas Rhodins, S, Marie Svenssons, V och Niclas Höglunds, 

JVK, tilläggsförslag om att kommunstyrelsen ger Näringslivsavdelningen i 

uppdrag att ta inspiration från Ragunda kommuns goda arbete kring 

utveckling av kulturskolan framåt finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 179 Dnr 2019-000015  

Valärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Malin Bergman, C, väljs till delegat Vaajma, styrgrupp för 

gränsprojektet. 

2. Niklas Rhodin, S, väljs till ersättare Vaajma, styrgrupp för 

gränsprojektet. 

3. Kommunstyrelsens presidium väljs till ledamöter i näringslivsfonden. 

4. Kommunstyrelsens presidium och ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden väljs till ledamöter i Grönt Center, styrgrupp. 

5. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022.     

_____________________________________________________________ 

Förslag finns om att välja Malin Bergman, C, till delegat Vaajma, styrgrupp 

för gränsprojektet.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till ersättare Vaajma, styrgrupp 

för gränsprojektet. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Förslag finns om att välja kommunstyrelsens presidium till ledamöter i 

näringslivsfonden.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Förslag finns om att välja kommunstyrelsens presidium och ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden till ledamöter i Grönt Center, styrgrupp. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.  

_____ 
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Ks § 179 (forts) Dnr 2019-000015  

Valärenden 

Kopia till 

De valda 

Berörda förbund eller liknande 

Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret  
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Ks § 180 Dnr 2019-000186  

Revisionsrapport - Fastighetsunderhåll 
samhällsbyggnadsnämnden, uppföljning av tidigare 
granskning 

Kort sammanfattning 

Kommunens revisorer har uppdragit åt KPMG att genomföra en uppföljning 

av tidigare granskning avseende fastighetsunderhåll. Efter genomförd 

granskning lämnas sex rekommendationer. Samhällsbyggnadsnämnden har i 

beslut den 12 september svarat på fem av dessa sex rekommendationer. Den 

rekommendation som samhällsbyggnadsnämnden inte svarar på avser en 

eventuell höjning av vad som ska klassificeras som investering. Då en 

kommun ska ha samma regelverk och gränser för detta för hela 

organisationen, är det lämpligt att kommunstyrelsen svarar på detta.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar svar enligt förslag, avseende beloppsgräns för 

investering. 

2. Kommunstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på det svar som 

samhällsbyggnadsnämnden lämnat.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

På frågan om att överväga en höjning av beloppsgränsen för vad som ska 

klassificeras som investering, så har kommunen idag inga planer på detta. 

Gränsen är idag satt till ett halvt prisbasbelopp. Detta är samma nivå som 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har som norm (se nedanstående 

citat från rådets rekommendation). Samma regler ska tillämpas i hela 

kommunorganisationen och övriga nämnder förutom 

samhällsbyggnadsnämnden har investeringar som inte alls är lika stora. Men 

det finns ändå skäl för att de hanteras som investeringar.  

”Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde behöver inte aktiveras 

och blir därmed inte föremål för avskrivningar, utan kostnadsförs i sin helhet 

i samband med anskaffningen. Med korttidsinventarier avses inventarier som 

kan antas ha en nyttjandeperiod om högst tre år.  
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Ks § 180 (forts) Dnr 2019-000186  

Revisionsrapport - Fastighetsunderhåll 
samhällsbyggnadsnämnden, uppföljning av tidigare 
granskning 

Med inventarier av mindre värde avses normalt inventarier med ett 

anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp.”      

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 4 oktober 2019 

Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsnämnden den 12 september 2019, § 80 

Revisionsrapport – Fastighetsunderhåll samhällsbyggnadsnämnden, 

uppföljning av tidigare granskning 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

lämnar svar enligt förslag, avseende beloppsgräns för investering. 

Kommunstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på det svar som 

samhällsbyggnadsnämnden lämnat. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____  

Kopia till 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

Ordförande i kommunrevisionen 

Sakkunnigt biträde 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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

in i Stratsys 

 

mailto:kommunikation@krokom.se
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Ks § 181 Dnr 2019-000176  

Delårsrapporter 2019, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

Kort sammanfattning 

Jämtlands Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport med 

ekonomisk uppföljning per augusti 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds 

delårsrapport per augusti 2019.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport med 

ekonomisk uppföljning per augusti 2019.  

Förbundet har av ägarna beviljats att behålla de inbetalda självriskerna för 

fjolårets bränder som extra finansieringsmedel, i kompensation för att 

uppräkning av de ekonomiska ramarna uteblir för åren 2020 och 2021. 

Resultatet uppvisar därför ett överskott per augusti med +4,1 mnkr. Detta 

inkluderar sent inkomna ersättningar från staten som kompensation för de 

skogsbränder som drabbade länet sommaren 2018 samt inbetalda självrisker 

från förbundets ägarkommuner. Utan dessa jämförelsestörande poster uppgår 

resultatet i förbundet efter 8 månader till -746 tkr. Underskottet beror till 

största delen på högre personal- och pensionskostnader samt inköp på knappt 

300 tkr för extra brandutrustning. Dessa inköp är kopplade till öronmärkta 

medel från 2018 års resultat.  

Förbundet prognostiserar ett positivt resultat med cirka 3,9 mnkr för helåret 

2019. Förbundets två finansiella mål bedöms vara uppfyllda för året. 

Av förbundets sex inriktningsmål för verksamheten är prognosen att fyra 

uppfylls helt och två delvis.  



  

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(38) 

Sammanträdesdatum 

23 oktober 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 181 (forts) Dnr 2019-000176  

Delårsrapporter 2019, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller 

kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, att resultatet i 

delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen samt att 

verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning till 

övervägande del uppfyllts helt eller delvis.           

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 23 oktober 2019 

Jämtlands Räddningstjänstförbunds revisorers utlåtande 3 oktober 2019 

Delårsrapport augusti 2019, Jämtlands Räddningstjänstförbund 20 september 

2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna Jämtlands Räddningstjänstförbunds 

delårsrapport per augusti 2019.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 182 Dnr 2019-000191  

Delårsrapporter 2019, Jämtlands Gymnasieförbund 

Kort sammanfattning 

Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 

uppföljning per augusti 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds 

delårsrapport per augusti 2019.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 

uppföljning per augusti 2019.  

Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +19,5 mkr. Överskottet per 

augusti beror till stor del på att semesterlöneskulden minskat efter 

sommaren. Den byggs sedan på under resten av året, vilket gör att 

överskottet minskar.  

Förbundet prognostiserar ett nollresultat för år 2019, vilket är i nivå med 

budget. Man har dock en strävan att vid årets slut kunna återställa det 

negativa resultat som uppkom 2018. Detta innebär att resultatet skulle 

behöva vara +5,2 mnkr för 2019. 

Vad gäller verksamhetsmål, finns det sju resultatmål som är kopplade mot 

förbundsordning och ägardirektiv. Några av dem anses uppfyllda, några inte 

eller delvis uppfyllda och något kan redovisas först efter årets slut. 

Förbundets revisorer bedömer att: 

 Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 

 Resultatprognosen för helåret är förenligt med fastställt finansiellt mål. 

 I avsaknad av redogörelse av standardkostnader för 2019, är det inte 

möjligt för revisionen att göra bedömning om förutsättningar finns för att 

det fastställda verksamhetsmässiga målet kommer att uppnås för läsåret.  
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Ks § 182 (forts) Dnr 2019-000191  

Delårsrapporter 2019, Jämtlands Gymnasieförbund 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 21 oktober 2019 

Jämtlands Gymnasieförbunds revisorers utlåtande 17 oktober 2019 

Delårsrapport augusti 2019, Jämtlands Gymnasieförbund 23 augusti 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna Jämtlands Gymnasieförbunds 

delårsrapport per augusti 2019.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 183 Dnr 2019-000225  

Remiss - Utkast till lagrådsremiss En 
konsultationsordning i frågor som rör det samiska 
folket 

Kort sammanfattning 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att en ny lag ska införas om 

konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. 

Konsultationsordningen ska ge samiska företrädare en förbättrad rätt till 

delaktighet i beslutsprocesser. Syftet med konsultationer är att främja det 

samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Föreskrifter om 

samrådsskyldighet i andra lagar föreslås gälla oberoende av den nya 

lagen.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Krokoms kommun besvarar lagrådsremissen enligt nedan.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att en ny lag ska införas om 

konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. 

Konsultationsordningen ska ge samiska företrädare en förbättrad rätt till 

delaktighet i beslutsprocesser. Syftet med konsultationer är att främja det 

samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Föreskrifter om 

samrådsskyldighet i andra lagar föreslås gälla oberoende av den nya 

lagen. 

 

Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga 

förvaltningsmyndigheter, landsting och kommuner att innan beslut fattas 

i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna konsultera 

Sametinget som företrädare för det samiska folket. När ett ärende kan få 

särskild betydelse för en sameby ska även samebyn konsulteras. Om ett 

ärende kan få särskild betydelse för en samisk organisation med hänsyn 

till dess ändamål enligt stadgarna, ska även organisationen konsulteras. 

Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter omfattas inte av 

konsultationsskyldigheten.  
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Ks § 183 (forts) Dnr 2019-000225  

Remiss - Utkast till lagrådsremiss En 
konsultationsordning i frågor som rör det samiska 
folket 

Vissa ärendetyper är helt undantagna och i ärenden enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller skyldigheten att konsultera endast ärenden om 

planläggning. En konsultation behöver inte heller genomföras i vissa särskilt 

angivna fall. Den konsultationsskyldige bestämmer på vilket sätt en 

konsultation ska genomföras men ska så långt som möjligt tillgodose den 

samiska företrädarens önskemål om konsultationsform.  

 

Krokoms kommuns synpunkter 

Krokoms kommun är positiv till att stärka det samiska folkets 

självbestämmande, delaktighet och inflytande i frågor som berör samer och 

som ger dem möjlighet att bidra med kunskaper i beslutsprocesser.  

Utgångspunken för en konsultationsordning är FN:s Urfolksdeklaration och 

uppräknade folkrättsliga regler, som internationellt anses vara standard för 

medlemsstaternas förhållningsätt till urfolk. Behovet av en uppdaterad 

lagstiftning är därmed stort. 

Huruvida denna lag ger rätt effekt är svårt att förutse, det får framtida 

rättsfall utvisa. Intentionen om förstärkt rätt till konsultation är bra men 

också att de olika särlagstiftningarna förblir orörda. Vetorätten från 

Urfolksdeklarationen har dock inte tagits med, vilket har observerats av de 

samiska företrädarna. De anser därmed att lagen är svagare än det som 

beskrivs i Urfolksdeklarationen. 

Av vikt är att lagen inte riskerar att ställa olika näringar, såsom exempelvis 

skogs- och jordbruk-, turism- och rennäring, mot varandra och därmed skapa 

framtida konflikter. 

Det framstår heller inte som osannolikt att det finns ärenden där oenighet 

råder mellan den konsultationsskyldige och de samiska företrädarna om 

huruvida ärendet i fråga är av särskild betydelse för samerna. Om 

myndigheten inte anser sig konsultationsskyldig kommer den heller inte att 

informera om ärendet. Men för att avgöra om ett ärende är av särskild 

betydelse för samerna (vilket ju enligt 6 § ger samiska företrädare möjlighet 

att begära konsultation) måste de känna till ärendet.  
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Ks § 183 (forts) Dnr 2019-000225  

Remiss - Utkast till lagrådsremiss En 
konsultationsordning i frågor som rör det samiska 
folket 

Utkastet redogör inte för vad som sker i sådana fall där parterna är av olika 

åsikt om ärendets natur och de samiska företrädarna därför kommer in i 

ärendet för sent, eller inte alls.  

Konsultationsskyldigheten kan komma att omfatta andra frågor än de som 

behandlas på samråden enligt gällande lagstiftning. Kommunerna bör därför 

tillföras ekonomiska resurser för att genomföra konsultationsskyldigheten.  

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 21 oktober 2019 

Utkast till lagrådsremiss – En konsultationsordning i frågor som rör det 

samiska folket 

Krokoms kommuns remissvar 29 november 2017 – Konsultation i frågor 

som rör det samiska folket DS 2017:43 

Remiss Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket 

Ku2017/01905DISK 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

besvarar lagrådsremissen enligt text som framgår under ”Krokoms kommuns 

synpunkter”.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Jonas Törngren, kommundirektör 

Sara Anselmby, kanslichef 

Susanne Thomasson, samisk samordnare 

Kulturdepartementet, ku.remissvar@regeringskansliet.se, kopia till  

ku.rs@regeringskansliet.se  

 

mailto:ku.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:ku.rs@regeringskansliet.se
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Ks § 184 Dnr 2019-000254  

Sammanslagning av gemensamma nämnder 

Kort sammanfattning 

Regionens samverkansråd har skickat en begäran om synpunkter på 

eventuell sammanslagning av gemensamma nämnder.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen förordnar en sammanslagning av samtliga tre 

gemensamma nämnder.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Den 2 september 2019 beslutade regionens samverkansråd att skicka en 

begäran till samtliga parter (befintliga gemensamma nämnder samt styrelse 

hos respektive part) om synpunkter på en eventuell sammanslagning av de 

gemensamma nämnderna.      

De nämnder som avses är Gemensam nämnd för samordnad upphandling, 

lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan och Gemensam nämnd för samverkan inom drift 

och service, utveckling samt specialistfunktioner.  

Underlag för beslut  

Presidiets förslag till beslut 14 oktober 2019 

Begäran om synpunkter gällande sammanslagning av gemensamma nämnder 

2019-09-06 

Protokollsutdrag – Regionens samverkansråd den 2 september 2019, § 42 

PM Sammanslagning av gemensamma nämnder 2019-09-02 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

förordnar en sammanslagning av samtliga tre gemensamma nämnder. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 
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Ks § 184 (forts) Dnr 2019-000254  

Sammanslagning av gemensamma nämnder 

_____ 

Kopia till 

region@regionjh.se, svaret märks med diarienummer RS/559/2019 

 

 

mailto:region@regionjh.se
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Ks § 185 Dnr 2019-000012  

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas nedan.    

_____________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande 

och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte 

att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 

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

ta över ärendet och fatta beslut. 
 

Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: 

    Delegat 

  Dnr KS 19/305 

1 Rättegångsfullmakt, för chefsjurist Ks ordf.  

_____ 
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Ks § 186 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Kommunala Integrationsrådet, KIR: protokoll 190826 

 

2 Folkhälsorådet, FHR: protokoll 190917 

 

  Dnr 23 

3 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 191002, Ställningstagande 

kommunal belysning längs statlig väg 

 

  Dnr 24 

4 Region Jämtland Härjedalen: protokoll Gemensamma nämnden för 

upphandling 190917 

 

  Dnr 28 

5 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 190920, § 37 - 

Organisationsförbättring 

 

6 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 190920, § 39 – 

Kostnadsersättning RiB, motorvärmare 

 

7 Jämtlands Gymnasieförbund, JGY: protokollsutdrag 190923, § 37 – 

Bidrag till körkort på vård- och omsorgsprogrammet 

 

8 Vindkraftcentrum: 191011, nyhetsbrev nr 5-2019 

 

  Dnr KS 19/004 

9 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet 191008 

 

  Dnr KS 19/029 

10 SmåKom: 1901002 nyhetsbrev 

 

  Dnr KS 19/045 

11 Region Jämtland Härjedalen: minnesanteckningar samråd Regionala 

Kollektivtrafikmyndigheten, RKM 

_____ 
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Ks § 187 Dnr 2019-000019  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  

   Dnr KS 18/258 

1 Motion – Satsning på härproduktion 

 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/264 

2 Motion – Flexiblare barnomsorg 

  Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/265 

3 Motion – Säkrare skolvägar 

 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 19/009 

4 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras 

till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige 

senast i februari 2020.  

   Dnr KS 19/067 

5 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och 

 miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 

2020. 

   Dnr KS 19/070 

6 Motion – Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen. 

Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 

kommunfullmäktige senast i februari 2020.  

   Dnr KS 19/071 

7 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 

2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare. 
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   Dnr KS 19/072 

8 Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium. 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till 

HR-chef. 

    Dnr KS 19/098 

9 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 

10 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 

11 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast i maj 2020.  

     Dnr KS 19/162 

12 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen 

 remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för 

besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.  

    Dnr KS 19/163 

13 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 

2020. 

     Dnr KS 2019/205 

14  Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till 

socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni 

2020.  
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                Dnr KS 2019/204 

15 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni 

2020.  

   Dnr KS 19/262 

16 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.  

   Dnr KS 19/026 

17 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola 

och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 

september 2019. 

   Dnr KS 19/033 

18 Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga 

skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barn- 

och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 

september 2019. 

   Dnr KS 19/101 

19 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 

20 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 

själv tar beslut, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/144 

21 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 

själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 
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     Dnr KS 19/145 

22 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 

själv tar beslut, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/146 

23 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i 

Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnads-

nämnden som själv tar beslut, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/150 

24 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/164 

25 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/165 

26 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/166 

27 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/167 

28 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 
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 Dnr KS 2019/108 

29 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 

30 Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad 

översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 

2020. 

   Dnr KS 2019/271 

31 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i förslaget senast i mars 2020. 

   Dnr KS 2019/238 

32 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 

33 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 

_____ 
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Ks § 188 Dnr 2019-000319  

Apoteket Föllinge 

Kort sammanfattning 

Apoteket AB har med kort varsel meddelat att de avser stänga butiken i 

Föllinge. Skälen är otydliga och konsekvenserna för Föllingeborna med 

omnejd och Krokoms kommun är stora. Med anledning av detta vill 

kommunstyrelsen i Krokoms kommun protestera och kräva att Apoteket AB 

drar tillbaka stängningsbeslutet.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att skicka nedanstående skrivelse till 

Apoteket AB.   

_____________________________________________________________ 

Skrivelse 

Apoteket AB har med kort varsel meddelat att de avser stänga butiken i 

Föllinge per den 6 december 2019. Skälen är otydliga och konsekvenserna 

för Föllingeborna med omnejd och Krokoms kommun är stora. Vid 

kontakter med ansvariga företrädare för Apoteket AB har brist på personal 

varit det bärande argumentet för stängning. Nuvarande farmaceut har dock 

tydligt deklarerat att hon är beredd att fortsätta till dess den långsiktiga 

bemanningen är löst. 

Som lösning när butiken stängs föreslås en app där man kan sköta sina 

apoteksärenden. Detta i ett område som till stor del saknar fiberutbyggnad 

och även har problem med uppkoppling via mobilt bredband. 

Vidare har kommunikationen med både berörda i Föllingetrakten och med 

politiker och tjänstemän varit mycket bristfällig. Beslutet var redan fattat 

innan den första kontakten togs. Inte heller är Apoteket AB beredd att ha ett 

öppet informationsmöte i Föllinge utan istället bjuder man in speciellt 

utvalda personer till ett möte i Storåbränna, 5 mil utanför Föllinge. 

Krokoms kommun har mycket svårt att förstå hur Apoteket AB, utan 

föregående dialog, kan fatta beslut om nedläggning när det får stora 

konsekvenser både för den enskilde, för näringsliv, för Föllingebygden och 

för Krokoms kommun i stort.  
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Apoteket Föllinge 

Det upplevs som ett av många steg att successivt utarma landsbygden vilket 

står helt i strid med landsbygdskommitténs intentioner, punkt 45-59. 

”Jag är glad över att idag kunna överlämna ett slutbetänkande med mycket 

brett politiskt stöd. Vi presenterar en sammanhållen politik som lägger 

grunden för att skapa ett nytt samhällskontrakt som innebär att det ska vara 

möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige” säger kommitténs ordförande 

Johan Persson. 

Hur rimmar ovanstående med Apoteket AB:s agerande avseende 

stängningen i Föllinge? 

Av dessa skäl kräver därför Krokoms kommun att Apoteket AB drar tillbaka 

sitt beslut om nedläggning och sätter sig i dialog med Krokoms kommun, 

Regionen och företrädare för Föllingebygden för att med gemensamma 

krafter söka konstruktiva och långsiktiga lösningar på 

bemanningsproblematiken. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 23 oktober 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 

skickar skrivelsen som framgår under rubriken ”Skrivelse” till Apoteket AB. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 
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Ks § 189 Dnr 2019-000264  

Övriga frågor 

Sture Hernerud, S, önskar att kommundirektören informerar om mötet med 

Länstrafiken.   

Kommundirektören informerar. 

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens 

ordförande i uppdrag att skicka en skrivelse till Länstrafikens styrelse med 

uppmaning att avbryta upphandlingen ”Särskild kollektivtrafik 2020, fyra 

kommuner”.  

Maria Jacobsson, S, deltar inte i beslutet.  

_____  

 


