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Sammanträdesdatum

13 februari 2020

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, Ivern, torsdagen den 13 februari 2020, klockan 8.30-16.15

Beslutande

Ledamöter

Karin Jonsson, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Kjell Sundholm, KD, § 21
Rasmus Ericsson, KD, tjg ers för Kjell Sundholm, KD, § 20, §§ 22-30
Maria Jacobsson, S
Sture Hernerud, S
Nehro Mostafaee, V, tjg ers för Marie Svensson, V
Niclas Höglund, JVK
Jan Englund, SD, tjg ers för Ronny Karlsson, SD

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Sofie Eén, kommunsekreterare
Karin Wallén, C, ej tjg ers
Eva Ljungdahl, MP, ej tjg ers

Justerare

Jan Runsten och Maria Jacobsson

Justeringens plats och tid

Krokom den 19 februari 2020, omedelbar justering §§ 24-26

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 20-30

Sofie Eén
Ordförande

Karin Jonsson
Justerare

Jan Runsten

Maria Jacobsson

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

Kommunstyrelsen
13 februari 2020

Datum då anslaget sätts upp

14 februari 2020
20 februari 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

§§ 24-26 den 6 mars 2020
och resterande 12 mars
2020
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Ks § 20

Dnr 2020-000002

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 21

Dnr 2020-000003

Informationer
Jonas Törngren, kommundirektör
 Samverkan kring nyanlända
 Nya ledare i offentlig sektor – Sammanfattning av konferensen och
uppkomna idéer
 Verksamhetskonferensen 6-7 februari – Reflektion
_____
Jonas Törngren, kommundirektör och Björn Torbjörnsson, ekonomichef,
redovisar det preliminära bokslutet.
Kommunstyrelsen ser med oro på det ekonomiska läget för bokslut 2019.
Jonas Törngren trycker på att budgeten för 2020 ska hållas.
_____
Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande, informerar om några
möten hon varit på senaste tiden.
____
Från Region Jämtland Härjedalen: Regional utvecklingsstrateg,
Projektledare Strukturanalys Jämtlands län och Innovationsstrateg
 Strukturanalys Jämtlands Län och Strategi för smart specialisering
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 22

Dnr 2020-000022

Årsredovisning 2019, kommunstyrelsen
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i bifogad årsredovisning med
måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens
verksamheter 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i bifogad årsredovisning med
måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2019.
Redovisningen består av flera delar men två av dessa tycks vid första anblick
vara likadana. De skiljer sig dock något åt.
Under punkt 1.1.1 finns en tabell som beskriver huruvida förvaltningen
genomfört de övergripande uppdrag som kommunstyrelsen beslutade om.
Uppdragen har sin utgångspunkt i de av kommunfullmäktige beslutade
förändringsmålen och representerar kommunstyrelsens bidrag till
måluppfyllelse.
Under punkt 1.1.2 görs bedömningen huruvida kommunfullmäktiges
förändringsmål har uppnåtts.
Det innebär att det ibland markeras med grönt för att uppdraget kan anses
vara genomfört men vid måluppfyllelse blir markeringen röd eftersom målet,
trots genomförda uppdrag och aktiviteter, inte uppnåtts. Detta i sin tur kan
bero på att uppdragen och aktiviteterna varit otillräckliga, att andra
förvaltningar inte lyckats genomföra det som krävs eller att andra
svårpåverkbara faktorer inverkat på måluppfyllelsen.
Det finns också ett stycke under varje uppdrag och mål som är fetmarkerat. I
detta stycke har förvaltningen försökt göra en analys och en samlad
bedömning kring uppdragens genomförande och måluppfyllelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 22 (forts)

Dnr 2020-000022

Årsredovisning 2019, kommunstyrelsen
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 januari 2020
Årsredovisning 2019 – Kommunstyrelsen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, Karin Jonsson, C, Jan Englund, SD, Björn Hammarberg,
M, Hans Åsling, C och Jan Runsten, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens verksamheter 2019.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 23

Dnr 2020-000036

Skolutveckling
Kort sammanfattning
Hösten 2019 diskuterades skolornas struktur och geografiska placering i
Krokoms kommun. Utifrån dialoger både internt och externt har det
utkristalliserats några gemensamma ståndpunkter över partigränserna. För att
tydliggöra det och komma vidare bör därför några beslut fattas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att påbörja utredning
om lokalbehov och nybyggnation av skola på lämplig plats i Nälden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att skolorna i Aspås respektive Rödön inte
ska läggas ned.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med berörda
förvaltningar och medborgare återkomma med ett förslag till utveckling
för skolorna i Aspås och Rödön.
4. Kommundirektören får i uppdrag att inleda en dialog med invånarna i
Hotagen om framtida skolstruktur i Hotagen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick våren 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att
återkomma med ett förslag på hur skolan skulle kunna struktureras i de södra
delarna av Krokoms kommun. Uppdraget skulle redovisas vid första
styrelsesammanträdet hösten 2019. Bedömningen blev dock att det vore
klokt att låta berörda medborgare ta del av förslaget först innan det gick till
politiskt beslut och därför bjöds medborgarna in för en dragning i september
2019.
Resten av hösten 2019 ägnades därefter åt stora diskussioner både internt
och externt kring hur man skulle gå vidare med skolornas struktur och
geografiska placering i Krokoms kommun. Utifrån dessa dialoger har det
utkristalliserats några gemensamma ståndpunkter över partigränserna. För att
tydliggöra det och komma vidare bör därför några beslut fattas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 23 (forts)

Dnr 2020-000036

Skolutveckling
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 januari 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, föreslår att ordet ”rivning” i punkt 1 ändras till
”lokalbehov”.
Niklas Höglund, JVK, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag.
Niclas Rhodin, S och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som innehåller fyra förslag.
Förslag 1 som föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att påbörja utredning om rivning och nybyggnation av skola på
lämplig plats i Nälden. Förslag 2 som föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att skolorna i Aspås respektive Rödön inte ska läggas ned. Förslag 3 som
föreslår att kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med berörda
förvaltningar och medborgare återkomma med ett förslag till utveckling för
skolorna i Aspås och Rödön. Förslag 4 som föreslår att kommundirektören
får i uppdrag att inleda en dialog med invånarna i Hotagen om framtida
skolstruktur i Hotagen.
Till det har kommit ett ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon
på grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 23 (forts)

Dnr 2020-000036

Skolutveckling
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 24

Dnr 2019-000377

Remiss - Förslag till revidering av handlingsprogram
för skydd mot olyckor 2020-2022, Jämtlands
räddningstjänstförbund
Kort sammanfattning
Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor 20202022, Jämtlands räddningstjänstförbund har skickats till Krokoms kommun
på remiss.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun har inget att erinra förutsatt att handlingsprogrammet
kan finansieras inom befintligt ekonomiskt utrymme.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har i enlighet med gällande förbundsordning tagit fram ett
förslag till nytt handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor. Jämtlands Räddningstjänstförbund har i remissen efterfrågat
synpunkter på sitt förslag. I det nya handlingsprogrammet för perioden
2020 - 2022 har målstrukturen nu samma målbegrepp som det som används i
förbundets verksamhetsplan. Syftet är dels att harmoniera målbegreppen
med de begrepp som normalt används i kommunal målstyrning, dels för att
stärka kopplingen mellan målen i handlingsprogrammet och den årligt
beslutade verksamhetsplanen för räddningstjänstförbundets verksamhet. I
övrigt har man i programmet tagit hänsyn till ägarkommunernas risk- och
sårbarhetsanalys för 2019.
Krokoms kommun har inga invändningar eller synpunkter i övrigt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 januari 2020
Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor 20202022, Jämtlands Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 24 (forts)

Dnr 2019-000377

Remiss - Förslag till revidering av handlingsprogram
för skydd mot olyckor 2020-2022, Jämtlands
räddningstjänstförbund
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Bengt Nord, C, föreslår att beslutstexten kompletteras med; förutsatt att
handlingsprogrammet kan finansieras inom befintligt ekonomiskt utrymme.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Bengt Nords, C, förslag.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Bengt Nords, C, förslag.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till Bengt Nords, C, förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att Krokoms kommun har inget att erinra.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Malin Bergman, säkerhetsskyddschef, samordnare krisberedskap, säkerhet &
totalförsvar
Katarina Fredriksson, VA-chef
Jämtlands räddningstjänstförbund, info@rtjamtland.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 25

Dnr 2020-000046

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslår antagande av reviderade Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderade Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) inom
Krokoms kommun.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Krokoms kommun beslutade den 10 juni 2014 att anta
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) enligt dåvarande rekommendationer från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). I september 2018 antogs revideringar av bestämmelserna,
OPF-KL 18, av SKR. Ändringarna syftar till att bättre överensstämma med
ändrad pensionslagstiftning och de pensions- och omställningsavtal som
gäller för anställda inom kommuner och regioner.
Kommunfullmäktige föreslås nu anta revidering enligt rekommendation från
SKR, med viss förändring av bestämmelser kring samordning av inkomst för
ekonomiskt omställningsstöd.
Nedan redovisas sammanfattning av de huvudsakliga ändringar som föreslås
jämfört med tidigare beslutade bestämmelser.


Justerandes sign

Redaktionella ändringar har gjorts, med förändrad kapitelindelning,
omflyttning av innehåll samt omformuleringar.

Utdragsbestyrkande

12(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 25 (forts)

Dnr 2020-000046

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda

Justerandes sign



Hänvisning till maximal ålder har ändrats. Tidigare hänvisades till viss
ålder (65 respektive 67 år). Nu hänvisas istället till ”uppnått motsvarande
i 32 a § LAS angiven ålder”. Det är ålder för den så kallade
avgångsskyldigheten, det vill säga när arbetsgivare utan saklig grund kan
avsluta tillsvidareanställning. Från och med 2020-01-01 är den 68 år.



Hänvisning till lägsta ålder för har ändrats. Tidigare hänvisades till ålder
61 år, nu används istället formulering ”tidigast uttagsåldern för allmän
pension”. Från och med 2020-01-01 är den 62 år.



I pensionsbestämmelserna ändras formulering angående när
pensionsbestämmelserna inte gäller. Tidigare hänvisades till egenpension
alternativt ålder 67 år. Nu hänvisas istället enbart till ”uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder”.



Gräns för när den förtroendevalde får tillgodoräknas pensionsavgift från
kommunen höjs från 1,5 % till 3 % av samma års inkomstbasbelopp. Det
föreslås även att belopp understigande 200 kronor inte betalas ut (belopp
avser 2019 och räknas upp med förändring av inkomstbasbelopp).



Den förtroendevalde har vid utbetalning av pensionsbehållning möjlighet
att välja bort efterlevandeskydd.



Möjlighet för fullmäktige att besluta om fortsatt utbetalning av
sjukpension efter att rätt upphört enligt SFB tas bort. Det ersätts av ett
efterskydd där rätt till sjukpension kan kvarstå 270 dagar efter att
förtroendevald befrias/frånträtt sitt uppdrag.



Regler om efterlevandeskydd ändras och skrivs om, delar gällande
familjeskydd utökas och hanteras i separat kapitel (kapitel 4).



Viss begränsning införs för efterlevandeskydd. Det har tidigare betalats
ut i maximalt 20 år vid dödsfall efter att livsvarig avgiftsbestämd
ålderspension har börjat utbetalas. I nytt förslag begränsas utbetalning till
fem år.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 25 (forts)

Dnr 2020-000046

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda


I bestämmelser om familjeskydd regleras att efterlevande vuxen rätt till
familjeskydd i fem års tid och efterlevande barn till och med månaden
innan barnet fyller 18 år. Det innebär att familjeskydd kan utgå både till
vuxen och efterlevande barn, vilket det tidigare inte gjort.

För Krokoms kommun föreslås ändring av regler för samordning av inkomst
enligt kapitel 2, 6 § Samordning:
Skrivning om att det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd
inte samordnas med förvärvsinkomster stryks och inkomstsamordning sker
därmed på all utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4. Årligen
undantas ett prisbasbelopp från samordning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 februari 2020
Förslag februari 2020 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) inom Krokoms kommun
Bestämmelser om omställningsstöd OPF-KL 2013-10-20 (Beslutade KF 10
juni 2014)
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderade Bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) inom Krokoms kommun.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 26

Dnr 2019-000072

Motion - Uppmuntran till fortbildning genom
stipendium
Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige där de yrkar på att kommunen ska ta fram storlek,
omfattning och genomförandeprocess för stipendier för att uppmuntra till
fortbildning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att
a. det pågår ett kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på
åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms
kommun.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion
-

Att kommunen tar fram ett förslag på stipendiernas storlek omfattning
av satsningen och genomförandeprocess.

-

Att kommunfullmäktige sedan beslutar om eventuellt införande av
möjligheten att söka stipendium för medarbetare inom specifikt utvalda
studieområden.

Motionären menar att ett sätt att säkra kompetensförsörjningen för
kommunen är att uppmuntra till fortbildning genom möjlighet att söka
stipendium.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 26 (forts)

Dnr 2019-000072

Motion - Uppmuntran till fortbildning genom
stipendium
Stipendium skulle kunna utges till medarbetare som utbildar sig inom
specifikt utvalda områden där kommunen ser brist på utbildad personal och
skulle kunna användas till inköp av litteratur, resor till och från studieort
eller utökad möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad under studietiden.
Kommunledningsförvaltningen delar motionärens uppfattning att detta skulle
kunna vara ett sätt att bidra till att underlätta kommunens
kompetensförsörjning. Som arbetsgivare behöver Krokoms kommun titta på
en rad åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen.
Det pågår också ett kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på
åtgärder för att säkra kompetensförsörjning, inriktat på särskilt
svårrekryterade yrkesgrupper och verksamheter. För att få en samlad bild av
möjliga åtgärder och kunna ta ställning till vilka som ska prioriteras behöver
det arbetet slutföras, vilket enligt plan görs under våren 2020.
Målet med det kommunövergripande arbetet är att ta fram så många tänkbara
åtgärder som möjligt, beskriva kostnad och förväntad effekt och i nästa steg
prioritera dessa och fatta beslut om vilket/vilka som ska genomföras.
I arbetet ingår även att kartlägga och granska de åtgärder som redan
genomförts av kommunen. Exempelvis har socialförvaltningen genomfört
två olika utbildningssatsningar för vårdbiträden inom Särskilt boende och
Hemtjänst, med studier till undersköterska på del av arbetstid. Dessa
satsningar ska utvärderas under våren 2020.
I det arbetet ingår dessutom omvärldsbevakning för att få kunskap om vad
andra arbetsgivare har provat och vilken effekt det har fått samt att
undersöka och utreda möjligheter till att söka externa medel för finansiering
eller medfinansiering av åtgärder, till exempel EU-medel.
Kostnad för införande av stipendier är direkt avhängigt stipendiets storlek.
Stipendier från arbetsgivare är i princip alltid skattepliktiga och sedvanliga
personalomkostnader tillkommer (bland annat arbetsgivaravgifter och
sociala avgifter).
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Dnr 2019-000072

Motion - Uppmuntran till fortbildning genom
stipendium
Med anledning av det pågående kommunövergripande arbetet föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås för att istället ingå som
del av ovan nämnt pågående arbete.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 januari 2020
Motion - Uppmuntran till fortbildning genom stipendium
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att det pågår ett
kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på åtgärder för att
underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms kommun.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000246

Kommunstyrelsens detaljbudget 2020
Kort sammanfattning
Rambudgeten som beslutades i kommunfullmäktige i december ger
tillsammans med konstaterade kostnadsökningar ett sparbeting motsvarande
7,3 mnkr (9,8 %) för kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar detaljbudget 2020 för
kommunledningsförvaltningen.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S och Nehro
Mostafaee, V, deltar inte i beslutet.
_____
Protokollsanteckning
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S och Sture Hernerud, S, lämnar
följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna ser med oro på besparingen av stöd till föreningslivet
och med vilka konsekvenser detta kan medföra runtom i kommunen.
Socialdemokraterna har lagt en egen rambudget där vi har lagt in mer pengar
till bland annat kommunstyrelsens verksamheter, vilket skulle ha medfört att
pengar till föreningslivet hade kunnat tryggas. Med anledning av att vårt eget
rambudgetförslag i fullmäktige föll så deltar vi ej heller i beslutet om
detaljbudget.
_____
Beskrivning av ärendet
Den i kommunfullmäktige beslutade rambudgeten ger, tillsammans med
konstaterade kostnadsökningar, ett sparbeting motsvarande 7,3 mnkr (9,8 %)
för kommunstyrelsens förvaltning.
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Dnr 2019-000246

Kommunstyrelsens detaljbudget 2020
I jämförelse med rörliga kostnader där poster som försäkringar, licenser ITsystem, företagshälsovård, datakommunikation, kommunväxel,
pensionsadministration, gemensamma nämnder, revision med mera är
borttagna uppgår sparbetinget till cirka 13 %. För år 2021 uppgår
sparbetinget till cirka 21 % och för 2022 är betinget cirka 25 %. Då är
potentiella kostnadsökningar i form av IT-säkerhet och utveckling,
civilförsvar, hot och våld etc inte inräknat. Det ger vid handen att
kommunledningsförvaltningen svårligen kan klara sitt ekonomiska åtagande
framöver utan att det påverkar övriga förvaltningar negativt.
Samtidigt finns det motsvarande cirka 35 mnkr sparbeting för kommunen
som helhet för att komma in i ram 2020 och framtiden ser besvärlig ut
generellt. Det innebär att det är av yttersta vikt att
kommunledningsförvaltningen gör vad man kan för att visa att en
omställning är nödvändig.
Detaljbudget 2020 ska ses mot denna bakgrund och är fullt möjlig att
genomföra. Budget 2021 bör dock förekommas av en risk- och
konsekvensanalys innan den fastställs av kommunfullmäktige i juni 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 februari 2020
Detaljbudget 2020
Förhandlingsprotokoll kommunstyrelsens samverkansgrupp (Kosam)
3 februari 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
detaljbudget 2020 för kommunledningsförvaltningen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
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Dnr 2019-000246

Kommunstyrelsens detaljbudget 2020
_____
Kopia till
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp
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Dnr 2020-000009

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats nedan.
_____________________________________________________________
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
1

Justerandes sign

Dnr KS 20/029
Uppräkning av ersättning till förtroendevalda

Utdragsbestyrkande

HR-chef

21(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 29

Dnr 2020-000010

Meddelanden
1

Dnr KS 20/005
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet 200127

Dnr KS 20/019
2 SmåKom: nyhetsbrev 200129, Nominera och motionera
_____
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 18/258
Motion – Satsning på härproduktion
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/264
Motion – Flexiblare barnomsorg
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/265
Motion – Säkrare skolvägar
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 19/009
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020.
Dnr KS 19/067
Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Dnr KS 19/071
Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare.
Dnr KS 19/072
Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till
HR-chef.
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
8

9

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

Dnr KS 19/161
10 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
11 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/163
12 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
Dnr KS 2019/205
13 Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till
socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 2019/204
14 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 19/262
15 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
16 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast november 2020.

17

18

19

20

21

Justerandes sign

Dnr KS 2019/342
Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av
asylsökande till Krokoms kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/343
Motion – Handläggningstider medborgarförslag. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 2019/344
Motion – Handläggningstider motioner. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/345
Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 2019/347
Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 19/350
22 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/357
23 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
24 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020.
Dnr KS 19/101
25 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
26 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/144
27 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/145
28 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 19/146
29 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i
Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 2019/108
30 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
31 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
32 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/238
33 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
34 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/270
35 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på
förslaget senast i maj 2020.
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Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2019/315
36 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 2019/331
37 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2020.
Revisionsrapporter
Dnr KS 19/358
1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden
Dnr KS 19/359
2 Granskning av bokslutsprocessen
_____
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