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Ks § 207

Dnr 2020-000002

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändring:
Tillägg: Övriga frågor
_____________________________________________________________
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Ks § 208

Dnr 2020-000003

Informationer
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
 Revidering av ägardirektiv för Krokomsbostäder AB
 Påskrifter årsredovisningar donationsfonder
Dagens sammanträde sker på distans. Med anledning av rådande
pandemisituation och då det är av yttersta vikt att detta görs skyndsamt
då det är försenat, skickas sidorna som ska skrivas under hem till ett antal
ledamöter för påskrift. Resterande ledamöter kommer till kommunhuset
och skriver under.
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot ovan hantering.
_____
Elisabeth Wickzell, kommunikationsstrateg
 Platsvarumärke
 Modell för medborgardialog
_____
Mattias Lönn, snöskotersamordnare
 Snöskoterfrågor
_____
Jonas Törngren, kommundirektör
 Coronaläget
 Vindkraft
 VA-bolag med Åre
_____
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Naturreservat
 RF-SISU
_____
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Ks § 209

Dnr 2020-000094

Näringslivsfrågor
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från
näringslivsutskottet.
Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om
ärenden som behandlades på näringslivsutskottets sammanträde den 5
november 2020 samt om Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram.
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 210

Dnr 2020-000083

Ekonomisk uppföljning 2020
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter tio månader 2020.
Underlag
Ekonomisk uppföljning efter tio månader 2020
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 211

Dnr 2020-000208

Borgensförbindelse - Avtal Kommuninvest
Kort sammanfattning
Krokoms kommun har likt alla andra medlemmar i Kommuninvest tecknat
en borgensförbindelse samt två stycken avtal (ett regressavtal och ett
garantiavtal). Dessa handlingar är en förutsättning för kommunens
medlemskap i föreningen. Dessa tre dokument omfattas av regler om
preskription, som i det här fallet är 10 år. De två avtalen undertecknades av
kommunen hösten 2011. Borgensförbindelsen bekräftades senast år 2014.
För enkelhetens skull så bekräftas nu samtliga vid ett och samma tillfälle.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Att Krokoms kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30
juni 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari Krokoms kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Krokoms kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
Att Krokoms kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Krokoms
kommun den 18 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Krokoms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Krokoms
kommun den 18 oktober 2011, vari Krokoms kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson och kommundirektör
Jonas Törngren att för Krokoms kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
_____________________________________________________________
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 211 (forts)

Dnr 2020-000208

Borgensförbindelse - Avtal Kommuninvest
Beskrivning av ärendet
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Krokoms kommun utfärdade sin borgensförbindelse den
30 juni 2005 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 5
november 2014.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Krokoms kommun undertecknade Regressavtalet den 18 oktober 2011 och
Garantiavtalet den 18 oktober 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet
riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio
år. Giltighetstiden för Krokoms kommuns Regressavtal och Garantiavtal
riskerar således inom kort att löpa ut.
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Ks § 211 (forts)

Dnr 2020-000208

Borgensförbindelse - Avtal Kommuninvest
Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen
och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av
mycket stor vikt att Krokoms kommun innan avtalens giltighetstid löper ut
fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan och i förslag till
beslut, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande samt därefter
undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska
bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse
göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 november 2020
Brev från Kommuninvest, inklusive checklista för hantering, maj 2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att Krokoms kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 30 juni 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari
Krokoms kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Krokoms kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Krokoms kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Krokoms
kommun den 18 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
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Dnr 2020-000208

Borgensförbindelse - Avtal Kommuninvest
Att Krokoms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Krokoms
kommun den 18 oktober 2011, vari Krokoms kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson och kommundirektör
Jonas Törngren att för Krokoms kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 212

Dnr 2020-000265

Renhållningstaxa 2021, taxeplan 2022-2023
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår höjning av
renhållningstaxan med 5,2 % från och med januari 2021 samt att det fattas
inriktningsbeslut om taxeplan för åren 2022 och 2023 med 4,5 % per år.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Protokollsanteckning
Niclas Höglund, JVK, lämnar följande protokollsanteckning:
Jämtlands Väl Krokom poängterar vikten av att hålla taxan låg. Att söka
dispens för matavfallsinsamling i glesbefolkade områden, där miljönyttan
inte nåt målen samt att då ytterligare se över investeringsbehovet av
flerfacksbilar innan investeringen genomförs.
_____
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 28 oktober 2020.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 5 november 2020
Samhällsbyggnadsnämnden den 28 oktober 2020, § 103
Förslag renhållningstaxa
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, Niclas Höglund, JVK och Kjell Sundholm, KD, yttrar
sig.
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Sammanträdesdatum
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Ks § 212 (forts)

Dnr 2020-000265

Renhållningstaxa 2021, taxeplan 2022-2023
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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16 november 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 213

Dnr 2020-000247

Ägardirektiv 2021, Jämtlands Gymnasieförbund
Kort sammanfattning
Enligt konsortialavtalet §3 ska kommunerna utfärda gemensamma
ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och
verksamhetsplanering.
Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade
löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får räknas
upp med i genomsnitt högst 1,8%. En årlig effektivisering på minst 1%
åläggs förbundet. För 2021 innebär det att elevplatspriserna efter
effektivisering får räknas upp med i genomsnitt högst 0,8%.
Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild
ordning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2021 för Jämtlands
Gymnasieförbund enligt förslag daterat 2020-10-26.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Enligt konsortialavtal har medlemskommunerna kommit överens om att
utfärda gemensamma ägardirektiv för förbundet som direktiv för förbundets
budget- och verksamhetsplanering. Ägardirektiven utarbetas vid ägarmöten
bestående av en ledamot från varje medlemskommun, vilket representerar ett
röstetal som motsvarar kommunens andel av antalet ledamöter i direktionen.
För fastställande av ägardirektiv krävs kvalificerad majoritet med 75%.
Ägardirektiv utgör basen för förbundets budgetarbete. Slutligt bidrag räknas
fram enligt §8 i Förbundsordningen. Gymnasieförbundet har att fastställa
elevplatspriser gällande 2021. Ägardirektiv fastslår medlemskommunernas
ersättning till gymnasieförbundet genom att ange hur elevplatspriset får
justeras.
Sammantaget med uppräkningen för förväntade löneökningar, bedömd
inflation samt effektivisering innebär det att platspriserna får räknas upp med
i genomsnitt högst 0,8%.
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Kommunstyrelsen

Ks § 213 (forts)

Dnr 2020-000247

Ägardirektiv 2021, Jämtlands Gymnasieförbund
Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild
ordning och eventuella merkostnader jämfört med avsättningen av det
kalkylerade pensionspåslaget i arbetsgivaravgiften finansieras av respektive
medlemskommun.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 oktober 2020
Förslag till ägardirektiv 2021 för Jämtlands gymnasieförbund, 2020-10-26
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta ägardirektiv 2021 för Jämtlands
Gymnasieförbund enligt förslag daterat 2020-10-26.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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16 november 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 214

Dnr 2020-000258

Bolagsordning Peak Region AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Peak
Region AB.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den föreslagna förändringen är att i bolagsordningen införa texten ”Bolaget
skall inte ha till syfte att bereda vinst till aktieägarna. Vinsten skall
återinvesteras i bolaget”.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 5 november 2020
Bolagsordning Peak Region AB, 2020 med vinstbeskrivning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad bolagsordning för Peak
Region AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ks § 215

Dnr 2020-000279

Beredningstid motioner
Kort sammanfattning
Motionerna ”Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"” och
”Avgiftsbelagda tillstånd” skulle ha varit för beslut i kommunfullmäktige i
november 2020. Med anledning av pågående avgifts- och taxeöversyn
föreslås beredningstiden förlängas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga beredningstiden för följande
två motioner till och med mars 2021 med anledning av att
näringslivsutskottet vill invänta resultatet av pågående avgifts- och
taxeöversyn:
-

Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"

-

Avgiftsbelagda tillstånd

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Niclas Höglund, JVK, föreslår i motionen ”Landsbygdens stenar, "minska
pålagorna"”:
- att utreda företagarnas belastade pålagor.
- att avlasta företag som ligger i Krokoms kommun från betvingade
pålagor som inte är lagstadgade nivå
Bengt Olofsson, M, föreslår i motionen ”Avgiftsbelagda tillstånd”:
- att handläggningstiden för avgiftsbelagda tillstånd ges en maximal
handläggningstid på 2 månader. Dock får tiden intill dess den sökande
får en mottagningsbekräftelse från kommunen vara maximalt 5
arbetsdagar
- att det i mottagningsbekräftelsen ska det framgå vem som är handläggare
av ärendet med dennas kontaktuppgifter
- att kostnaden för tillstånd regleras genom självkostnadsprincipen med en
öppen redovisning av nedlagd tid
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Kommunstyrelsen

Ks § 215 (forts)

Dnr 2020-000279

Beredningstid motioner
-

-

att om handläggningstiden överstiger angiven max tid av orsaker
beroende på kommunens egen handläggning ska ersättning utgå till den
sökande
att det för privatpersoner ska det finnas ett avgiftstak för respektive
tillstånd

Motionerna skickades till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för beredning och ett
sammanställt svar görs av kommunstyrelsen. Båda motionerna skulle ha
varit för beslut i kommunfullmäktige senast i november 2020.
Om beredningstiden inte kan avslutas inom tid (6 månader i Krokoms
kommun) ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning. Det som föreslås avseende nämnda motioner är
förlängd beredningstid.
I slutet av 2019 beslutade kommunstyrelsen om ett antal insatser/aktiviteter
för ett förbättrat näringslivsklimat i Krokoms kommun där en insats/aktivitet
är översyn av avgifter och taxor.
Arbetet med översynen pågår och näringslivsutskottet vill invänta resultatet
av översynen innan ställningstagande till motionernas förslag lämnas.
Underlag för beslut
Näringslivsutskottet 5 november 2020, § 58
Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"
Motion - Avgiftsbelagda tillstånd
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att beredningstiden förlängs till och med
mars 2021.
Ronny Karlsson, SD och Jan Runsten, MP, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000279

Beredningstid motioner
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att förlänga beredningstiden för följande två motioner
med anledning av att näringslivsutskottet vill invänta resultatet av pågående
avgifts- och taxeöversyn: Landsbygdens stenar, "minska pålagorna" samt
Avgiftsbelagda tillstånd.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han 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
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000237

Policy Flaggning - revidering
Kort sammanfattning
I kommunens flaggpolicy har veterandagen saknats i redovisningen av
allmänna flaggdagar. Detta har nu åtgärdats vid revideringen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att;
-

undersöka om benämningen HBTQ ska bytas ut mot benämningen
IDAHOBIT
International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia
den internationella dagen emot homofobi, transfobin och bifobi samt

-

undersöka om Krokoms kommun ska besluta likt vår grannkommun
Östersund; att flagga under Pride-dagar i Östersund. Krokoms kommun
ska då ha ansvaret för att flaggning sker under dessa dagar.

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I kommunens flaggpolicy redovisas en förteckning över allmänna
flaggdagar. I den förteckningen har veterandagen saknats. Det har nu
åtgärdats vid revideringen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 september 2020
Flaggpolicy 24 juni 2020
Beslut försvarsdepartementet veterandagen 24 maj 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Kjell Sundholm, KD, föreslår att ärendet återremitteras för att;
- undersöka om benämningen HBTQ ska bytas ut mot benämningen
IDAHOBIT
International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia
den internationella dagen emot homofobi, transfobin och bifobi samt

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

-

undersöka om Krokoms kommun ska besluta likt vår grannkommun
Östersund; att flagga under Pride-dagar i Östersund. Krokoms kommun
ska då ha ansvaret för att flaggning sker under dessa dagar.

Karin Jonsson, C och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderad flaggpolicy.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska återremitteras.
_____
Kopia till
Åke Wilhelmsson, utvecklingschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000253

Övergripande kontrollmoment
Kort sammanfattning
Övergripande kontrollmoment har identifierats och föreslås antas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar följande övergripande kontrollmoment 2021:
Risk

Kontrollmoment

Kompetensförsörjning –
Kommunen riskerar att tappa
och inte kunna rekrytera
medarbetare och politiker i
tillräcklig omfattning.

Kontrollera förutsättningar att
utföra sitt uppdrag/arbete

Brister i beslutsprocessen

Kontrollera att fattade beslut
genomförts
Kontrollera att inkomna ärenden
registreras

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Utifrån sin uppsiktsplikt, kan kommunstyrelsen vid behov formulera
övergripande kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder och styrelser.
Förutom de övergripande kontrollmomenten från kommunstyrelsen
formulerar nämnderna och styrelser sina internkontrollplaner med egna valda
kontrollmoment. Detta görs i en annan process.
Vid en workshop identifierade kommunstyrelsens presidie föreslagna
övergripande kontrollmoment.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 5 november 2020
Övergripande kontrollmoment 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000253

Övergripande kontrollmoment
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
övergripande kontrollmoment 2021 enligt förslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunens nämnder
Sofie Eén, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000245

Remiss Ny regional utvecklingsstrategi för Jämtlands
län, "Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar
region att lev, verka och utvecklas i"
Kort sammanfattning
Den regional utvecklingsstrategins vision har skickats ut på remiss.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun lämnar remissvar enligt nedan.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Region Jämtland Härjedalen har sedan 1 januari 2019 jobbat med
revideringsprosess för Regional utvecklingsstrategi. Region Jämtlands
Härjedalen vill ha in synpunkter utifrån strategins två huvudrubriker:
1. Vad anser ni om den övergripande omställningen av RUS
2. Vad anser ni om innehållet i visionen
Remissvar
1. Vad anser ni om den övergripande omställningen av RUS
Krokoms kommun anser att den övergripande omställningen gällande den
regionala utvecklingsstrategins vision visar på ett nytt synsätt, där man tar ett
helhetsgrepp på de olika förutsättningar och möjligheter som finns i hela
regionen. Det är ett positivt initiativ och vi känner oss delaktiga i
omställningen.
Krokoms kommun vill vara med i den fortsatta processen med att ta fram
delmål och övergripande prioriteringar och bidra till genomförandet av
strategin. De arbetssätt som hittills används gällande själva
omställningsarbetet samt innehåll av visionen har varit bra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 218 (forts)

Dnr 2020-000245

Remiss Ny regional utvecklingsstrategi för Jämtlands
län, "Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar
region att lev, verka och utvecklas i"
Vi ser gärna en fortsättning på samverkan mellan kommunerna och regionen
för att säkerställa förankring och förståelse för regional utveckling i länet.
2. Vad anser ni om innehållet i visionen?
Visionen i sig är bra då den är bred och inkluderande och pekar ut en möjlig
utveckling i hela länet.
Krokoms kommun saknar dock en beskrivning av hur visionen ska realiseras
i form av prioriteringar, planer och handling.
Övriga inspel:


Tillägg sid 3 enligt kursivt

... Vi har ställt om våra näringar utifrån det förändrade klimatet som är och
som väntar. Den regionala utvecklingen sker inom de ramar som ekosystem
och den biologiska mångfalden sätter och bidrar till att förverkliga FN´s
globala hållbarhetsmål, Agenda 2030


Stryk och tillägg sid 3 (sista stycket) enligt kursivt

Gränsen mellan landsbygd och stad är borta, det finns istället en relation en
ömsesidig samverkan mellan landsbygder och städer.


Stryk och tillägg sid 4 (sista meningen) enligt kursivt

Genom kraftigt förstärkt transportinfrastruktur är vi nära kopplade till både
våra närliggande län samt Tröndelags- och Stockholmsregionen och andra
viktiga tillgänglighetsnoder, liksom till övriga Europa och världen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 november 2020
Remissutgåva Regional Utvecklingsstrategi, Jämtlands län 2050 - En
nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i. RUN/515/2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000245

Remiss Ny regional utvecklingsstrategi för Jämtlands
län, "Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar
region att lev, verka och utvecklas i"
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, Karin Jonsson, C, Kjell Sundholm, KD, Jan Runsten,
MP och Niclas Höglund, JVK, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att Krokoms kommun lämnar remissvar enligt förslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Region Jämtland Härjedalen, regionalutveckling@regionjh.se
Simon Östberg, planarkitekt
Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000379

Remiss - Förstudie kring samverkan om gemensam ITserverdrift
Kort sammanfattning
Krokoms kommun har deltagit i en förstudie kring samverkan om gemensam
IT-serverdrift inom ramen för Gemensam nämnd för samverkan (GNS). En
slutrapport har presenterats och godkänts av GNS och därefter remitterats till
nämndens parter. Krokoms kommun har tagit del av rapporten och lämnar
härmed sitt remissvar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förstudien.
2. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt förslag daterat 2020-10-28.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Gemensam nämnd för samverkan (GNS) beslutade att en förstudie kring
samverkan om Gemensam IT-serverdrift skulle genomföras (GNS/03/2019).
En slutrapport presenterades i december 2019 och godkändes av GNS.
Slutrapporten remitterades därefter till nämndens parter för ställningstagande
och att inkomma med skriftligt remissvar den 22 maj 2020. Med anledning
av Coronapandemin förlängdes tiden för att inkomma med remissvar först
till den 14 augusti 2020 och därefter till den 4 december 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 28 oktober 2020
IT-chefens förslag på remissvar den 28 oktober 2020
GNS Protokollsutdrag §35 den 6 december 2019
GNS Slutrapport - Förstudie kring samverkan gemensam IT-serverdrift den
26 november 2019 [INTERNT]
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, yttrar sig.

Justerandes sign
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Dnr 2019-000379

Remiss - Förstudie kring samverkan om gemensam ITserverdrift
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner förstudien. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt förslag
daterat 2020-10-28.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Gemensam nämnd för samverkan
Jan Söderman, IT-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000264

VA och renhållning Åre-Krokom
Kommunstyrelsens beslut
1. Förstudien är avslutad och Krokoms kommun väljer att inte gå vidare
med bolagisering av VA-och renhållningsverksamhet Åre-Krokom.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I mars 2019 fick kommundirektören i uppdrag att inleda en gemensam
förstudie om bolagisering av VA- och renhållningsverksamhet Åre-Krokom.
Efter genomförd förstudie väljer Krokoms kommun att i nuläget inte gå
vidare med bolagisering av verksamheterna.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 5 november 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår att ” Förstudien är avslutad” läggs till i
beslutspunkten.
Björn Hammarberg, M, föreslår att ”i nuläget” tas bort i beslutspunkten.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag.
Niclas Höglund, JVK, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att Krokoms kommun väljer att i nuläget inte gå vidare med bolagisering av
VA-och renhållningsverksamhet Åre-Krokom.
Till det har kommit ett tilläggsförslag och ett ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget, sedan på
grundförslaget i övrigt och sist frågar han på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000264

VA och renhållning Åre-Krokom
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Åre kommun
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Dnr 2020-000241

Föreningsstöd - covid-19
Kort sammanfattning
Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid föreslår att kommunstyrelsen
avsätter 1 500 000 kronor till föreningsstöd och att stödet fördelas enligt en
fördelningsnyckel som tar hänsyn till fasta kostnader, egna kapital, andra
bidrag och ansökt summa.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras för att redovisa utfall samt eventuellt behov av
ytterligare fördelningspott och förslag på totalram.
Medskick: Ingen ändring avseende förslag till beslut punkt 2.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Då det stod klart att coronapandemin var så pass allvarlig som den är fick
avdelningen för näringsliv, kultur och fritid uppdraget att kartlägga hur
föreningslivet påverkas. Detta gjordes i en tvådelad enkätundersökning som
sammanställdes i en rapport.
Föreningslivet (såväl inom kultur, som idrott) vittnar om att det är ett tufft år,
både socialt och ekonomiskt sett, och att många föreningar kommer ha svårt
att upprätthålla verksamhet; några är även i risk att behöva lägga ner. De
flesta menade att man kommer klara sig, förutsatt att 2021 blir ”normalt”,
men att de behöver stöd till de fasta kostnader som löper på. En del behöver
stöd till planerade och nödvändiga investeringar då de väntade intäkterna
uteblivit på grund av pandemin.
Det var inte alla föreningar som i enkäten angav rena siffror på sina
uteblivna intäkter/ökade kostnader – men den totala summan på de som
faktiskt angett siffror ligger på strax under 3, 5 miljoner (till och med augusti
2020).
Efter kommunstyrelsen sammanträde 21 oktober 2020 skickades
ansökningshandlingar ut och bearbetades av fritidsenheten. Sammanlagd
summa på de inkomna ansökningarna låg på 4 016 695 kronor, fördelat på
48 stycken ansökningar inom både idrott och kultur.
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Dnr 2020-000241

Föreningsstöd - covid-19
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 november 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att ärendet återremitteras för att redovisa
utfall samt eventuellt behov av ytterligare fördelningspott och förslag på
totalram. Medskick: Ingen ändring avseende förslag till beslut punkt 2.
Niclas Höglund, JVK och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår
1. Kommunstyrelsen besluta att avsätta 1 500 000 kronor i föreningsstöd.
2. Kommunstyrelsen beslutar att summan fördelas enligt en
fördelningsnyckel som tar hänsyn till ansökt summa, annat covidrelaterat
stöd, egna kapital samt fasta kostnader. Denna fördelningsnyckel tas fram av
fritidsenheten.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska återremitteras.
_____
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Andreas Eriksson, enhetschef fritid
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
Erika Andersson Jonsson, kultur- och föreningssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 november 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 222

Dnr 2020-000006

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1. Delegation ges till Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare att
för fonden Gullan och Eric Hemmingssons stiftelse sköta löpande arbete
såsom omramning och skötsel av konsten efter Mats Hurtig.
_____________________________________________________________
Delegation föreslås ges till Louise Öhnstedt, folkhälso- och
kultursamordnare efter Mats Hurtig.
Efter fråga på att ge delegation till Louise Öhnstedt, folkhälso- och
kultursamordnare finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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Meddelanden
1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: rapport 201026 – Bevakningsrapport
grundläggande betaltjänster i Jämtlands län 2020

2

Dnr 22
Folkhälsorådet: protokoll 200930

3

Näringslivsutskottet: protokoll 201007

4

Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 201020, § 82 –
Budgetuppföljning 2020

5

Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 201020, § 83 –
Detaljbudget 2021, plan 2022-2023

6

Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: protokoll 201005 från Regionens
samverkansråd

7

8

9

Region Jämtland Härjedalen: protokoll 201005 från Primärkommunala
samverkansrådet
Dnr KS 20/019
SmåKom: nyhetsbrev november 2020
Dnr KS 20/213
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 201102 om fördelning av
anvisningar år 2021, beslut om kommuntal i Jämtlands län om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Dnr KS 20/228
10 Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag 201013, § 141 –
Partnerskapet Mittstråket 2021-2027
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Dnr 2020-000010

Meddelanden
Dnr KS 20/256
11 Länsstyrelsen Västernorrland: beslut 201014 - Inspektion hos
överförmyndarnämnden i Östersund, Krokom och Åre kommun, 191105
_____
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

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 2019/208
Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden 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.
Dnr KS 19/357
Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020. Återremiss fullmäktige 11 november 2020.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
8

9

Dnr KS 2020/058
Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
februari 2021.
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 2020/193
10 Motion – Bjud in representanter för fackliga organisationer till
kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa
yttranderätt. Motionen remitteras till kansliet för besvarande i
kommunfullmäktige senast april 2021.
Dnr KS 2020/221
11 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast april 2021.
Dnr KS 2020/273
12 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2019/288
13 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
14 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
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Dnr KS 2019/315
15 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
16 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/194
17 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
18 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
19 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv
svarar på förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/234
20 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i april 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 november 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 224 (forts)

Dnr 2020-000011

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2020/235
21 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
22 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
23 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/252
24 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
25 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
26 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2021.
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_____
Revisionsrapporter
1

Dnr KS 19/358
Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden

______
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Övriga frågor
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen är positiv till bildandet av naturreservatet Hökvattsån i
Krokoms kommun men väljer att inte svara på remissen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Med anledning av att inget samtal ännu hållits med Länsstyrelsens Jämtlands
län hade kommunstyrelsens ordförande i samråd med presidiet för avsikt att
säga nej till förslag om bildande av fler naturreservat tills samtal förts.
Karin Jonsson, C, informerar om detta vid dagens sammanträde.
Underlag för beslut
Remiss - Förslag till beslut för bildande av naturreservatet Hökvattsån i
Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen är
positiv till bildandet av naturreservatet Hökvattsån i Krokoms kommun men
väljer att inte svara på remissen.
_____
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
kommunstyrelsen är positiv till bildandet av naturreservatet Hökvattsån i
Krokoms kommun men väljer att inte svara på remissen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Sofie Eén, kommunsekreterare
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