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Ks § 1 Dnr 2019-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
1 Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med att lägga till 

ärendena; 

* Bygdemedel Offerdals skidklubb, pistmaskin 

* Initiativärende – Situationen för deltidsbrandmännen i Krokoms 
kommun 

_____ 
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Ks § 2 Dnr 2019-000021  

Informationer 
* Vid upprop presenterar politikern sig själv i cirka en minut 
* Budgetprocessen 
 Björn Torbjörnsson, ekonomichef  

* Revisionsrapport – Uppföljande granskning av 
kompetensförsörjning 

 Anne Vågström, HR-chef 
* Riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av förtroendevalda 
 Anne Vågström, HR-chef 

* Särskilt boende 2 
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef och Anna Berkestedt, socialchef 

* Fastighetsservice och underhåll, delrapport 
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef och Tomas Nilsson, fastighetschef  

* Principdiskussion bygdeavgiftsmedel 
 Fördelning, regler m m,  

Anna-Carin Svedén, näringslivschef, Erika Andersson, vik 
folkhälsosamordnare, Mats Hurtig, kultursamordnare, Gunilla Gisslén, 
näringslivsrådgivare, Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten 

* Bygdemedel Offerdals skidklubb, spårmaskin 
 Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten 

* Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Sofie Een, utvecklingssekreterare och Mona-Lisa Norrman, utredare  
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Ks § 3 Dnr 2018-000122  

Igångsättningstillstånd - Ny gruppbostad i Nälden 
istället för Nobellvillan, Hissmofors 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner igångsättningstillstånd för nybyggnation 
 av gruppboende för 6 stycken brukare, personallägenhet och kontor för 
 enhetschef. 

2 Investeringen finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade 
 investeringsutrymme för 2019. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beviljade igångsättningstillstånd för nybyggnation av 
gruppboende den 23 maj 2018, § 95. Förslaget gällde då en gruppbostad 
omfattade boende för 5 stycken brukare samt en personallägenhet. Utifrån en 
genomlysning som socialförvaltningen gjort har socialnämnden beslutat 
föreslå kommunstyrelsen att utöka projektet till att omfatta boende för 6 
stycken brukare samt kontor för enhetschef.  

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 28 november 2018, § 116 
Socialnämnden 16 november 2018, § 197 
Tjänsteutlåtande 21 november 2018 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 14 november 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till grundförslaget. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner igångsättningstillstånd för nybyggnation av gruppboende för 6 
stycken brukare, personallägenhet och kontor för enhetschef. Investeringen 
finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade  investeringsutrymme 
för 2019. 
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Ks § 3 (forts) Dnr 2018-000122  

Igångsättningstillstånd - Ny gruppbostad i Nälden 
istället för Nobellvillan, Hissmofors 
Beslutsgång (forts) 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden 
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Ks § 4 Dnr 2018-000321  

Igångsättningstillstånd för ny inloppsledning och nytt 
grovrensfilter till Hissmofors avloppsreningsverk 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner igångsättningstillstånd för en ny 

inloppsledning och nytt grovrensfilter till Hissmofors 
avloppsreningsverk. 

2 Medel tas från outnyttjade investeringsmedel för förebyggande 
underhåll. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
I början av november upptäckte driftpersonal att det ”lät annorlunda” vid 
inloppet till reningsverket. Efter filmning av inloppsledningen konstaterades 
att övre delen av ledningen (400 pvc) spruckit och en del grus fallit in i 
ledningen. Risken för totalt ledningshaveri är stor och investeringen är därför 
brådskande. Konsekvenserna vid totalhaveri skulle bli att stora mängder 
avloppsvatten passerar reningsverket orenat. 

Ovanpå platsen där den skadade ledningen ansluter till yttervägg har verket 
byggts om för att inrymma utlastning av slam. Anslutningen är därför 
svåråtkomlig då den är överbyggd med gjuten betongplatta. Lösningen blir 
att flytta inloppet några meter, runt byggnadens sydvästra hörn.  

Samtidigt flyttas grovrensfiltret till en ny, utvändig byggnad. Grovrensfiltret 
hamnar då uppströms inloppspumpen och avlägsnar fast material som idag 
orsakar driftstörningar i inloppspumpen, ofta på jourtid. 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 28 november 2018, § 112 
Tjänsteutlåtande 19 november 2018 

Förslag som läggs på mötet och de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget. 
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Ks § 4 (forts) Dnr 2018-000321  

Igångsättningstillstånd för ny inloppsledning och nytt 
grovrensfilter till Hissmofors avloppsreningsverk 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner igångsättningstillstånd för en ny inloppsledning och nytt 
grovrensfilter till Hissmofors avloppsreningsverk. Medel tas från outnyttjade 
investeringsmedel för förebyggande underhåll. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____  

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 5 Dnr 2018-000283  

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kompetensförsörjning 
Kort sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 
av 2016 års granskning av kompetensförsörjning. Revisionen önskar 
kommunstyrelsens synpunkter på de slutsatser och rekommendationer som 
lyfts fram i rapportens sammanfattning.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besvarar revisorerna med att följande åtgärder vidtas: 

1 Kommunledningsförvaltningen fastställer, i enlighet med beslutad 
kompetensförsörjningsplan, tydliga riktlinjer för rekryteringsprocessen. 

2 Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen revideras 
skyndsamt under 2019, att gälla från 2020. 

3 I samband med att kompetensförsörjningsplanen revideras beaktas 
åtgärder för att sänka sjuktalen.  

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 
av 2016 års granskning av kompetensförsörjning. Revisionen önskar att 
kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser och rekommendationer 
som lyfts fram i rapporten. Kommunstyrelsens svar återfinns i anslutning till 
respektive rekommendation. Rekommendationerna visas i kursiv stil. 

Revisionen rekommenderar:  

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att utveckla 
kompetensförsörjningsplanen och analys av åtgärder för att minska 
sjuktalen 
Beslutad kommunövergripande kompetensförsörjningsplan gäller för åren 
2018 och 2019. Kommunledningsförvaltningen föreslår att den 
kommunövergripande planen utvecklas och revideras under 2019 att gälla 
från 2020.  
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Ks § 5 (forts) Dnr 2018-000283  

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kompetensförsörjning 
Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas uppfattning att sänkta 
sjuktal skapar bättre förutsättningar för kompetensförsörjningen i 
organisationen och att detta ska beaktas i arbetet med kompetensförsörjning. 
I samband med att kompetensförsörjningsplanen revideras ska vikten av 
sänkta sjuktal samt åtgärder för att lyckas med detta beaktas. Oaktat att 
sänkta sjuktal inte beaktats i nuvarande kompetensförsörjningsplan så pågår 
åtgärder och insatser för att sänka sjukfrånvaron, och såväl barn- och 
utbildningsförvaltningen som socialförvaltningen har sänkt sina sjuktal 
under 2018.  

Kommunstyrelsen att fastställa tydliga riktlinjer för rekryteringsprocessen 
Att utveckla och tydliggöra rekryteringsprocessen finns med som en av 
aktiviteterna i den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen. 
Arbetet skulle enligt tidplan gjorts under 2018 men har blivit försenat och 
kommer att genomföras under 2019.  

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att ta en aktiv och 
pådrivande roll i arbetet med kompetensförsörjning. 
I enlighet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen 
ansvarar respektive förvaltning för att göra årliga uppföljningar, analyser och 
planer. Förvaltningarnas arbete med detta har av olika anledningar 
förskjutits, men i dagsläget finns ett pågående arbete inom samtliga 
förvaltningar. Kommunstyrelsen och respektive nämnd bör aktivt följa upp 
att detta arbete pågår, såväl kommunövergripande som på förvaltningsnivå. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår i tillägg att ordet” skyndsamt” läggs till i 
beslutspunkt 2 mellan orden ”revideras” och ”under”. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
besvarar revisorerna med att kommunledningsförvaltningen fastställer, i 
enlighet med beslutad kompetensförsörjningsplan, tydliga riktlinjer för 
rekryteringsprocessen. 
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Ks § 5 (forts) Dnr 2018-000283  

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kompetensförsörjning 
Beslutsgång (forts) 
Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen revideras under 
2019, att gälla från 2020. I samband med att kompetensförsörjningsplanen 
revideras beaktas åtgärder för att sänka sjuktalen.  

Till det har kommit förslag om att lägga till ordet” skyndsamt” i beslutspunkt 
2 mellan orden ”revideras” och ”under”. 

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 
Ordförande i kommunrevisionen 
Sakkunnigt ombud, KPMG 
Anne Vågström, HR-chef 
Kommunikation för utlägg på hemsidan 
Presidielådan, bevakning 
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Ks § 6 Dnr 2018-000309  

Riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av 
förtroendevalda 
Kort sammanfattning 
Nuvarande regler för kommunens minnes- och avskedsgåvor till anställda 
och förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av 

förtroendevalda. 

2 Gåvans värde höjs till 15 % av prisbasbeloppet 

3 Tidigare regler för minnes- och avskedsgåvor för anställda och 
förtroendevalda upphör att gälla från och med 2018-12-31 

4 Kommundirektören ges i uppdrag att fatta beslut om riktlinjer gällande 
minnesgåva och uppvaktning för medarbetare. Värdet på minnesgåvan 
ska vara samma som för förtroendevalda.   

___________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 
Eva-Lena Blom, JVK, vill i protokollsanteckning ha ett förtydligande om det 
är totala antalet år eller om det är 25 år i rad, som gäller.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande regler för kommunens minnesgåva och avskedsgåva reviderades 
senast 2007 och gäller för både medarbetare och förtroendevalda.  
I samband med att riktlinjerna revideras föreslås att kommunen skiljer på 
riktlinjer avseende förtroendevalda och riktlinjer avseende medarbetare. 
Kommundirektören ges i uppdrag att besluta om riktlinjer gällande 
kommunens medarbetare. Värdet på minnesgåvan vid 25 års anställningstid 
ska vara samma för medarbetare som för förtroendevald. 
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Ks § 6 (forts) Dnr 2018-000309  

Riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av 
förtroendevalda 
Nuvarande regler gör gällande att medarbetare efter 25 års anställningstid 
och förtroendevald efter 25 års tid i uppdraget, ska uppvaktas med ett 
armbandsur med boett i guld, eller konst-/hantverk eller semesterresa. I 
praktiken har detta under senare år inneburit att jubilaren tilldelats ett 
gåvobevis motsvarande 5 000 kronor, vilket ska ha motsvarat guldurets 
värde. Detta värde ligger dock i dagsläget högre varför en höjning av värdet 
på gåvan föreslås. Värdet föreslås också vara relaterat till prisbasbeloppet för 
att värdet på så sätt ska kunna följa kostnadsutvecklingen. 15 % av 
prisbasbeloppet motsvarar år 2019 6975 kronor.  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Karin Jonsson, C, Eva-Lena Blom, JVK, och Ronny Karlsson, SD, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av förtroendevalda. Gåvans 
värde höjs till 15 % av prisbasbeloppet. Tidigare regler för minnes- och 
avskedsgåvor för anställda och förtroendevalda upphör att gälla från och 
med 2018-12-31. Kommundirektören ges i uppdrag att fatta beslut om 
riktlinjer gällande minnesgåva och uppvaktning för medarbetare. Värdet på 
minnesgåvan ska vara samma som för förtroendevalda. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Anne Vågström, HR-chef 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Birgitta Eriksson, kommunkansliet 
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Ks § 7 Dnr 2017-000305  

Motion - Hörselslingor i offentliga lokaler och 
kommunens äldreboenden 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande. Den enda 

hörselslinga som finns i någon av kommunens egna offentliga lokaler 
och äldreboenden är i Magneten. Där finns det installerad en komplett 
radiobunden teleslinga med 10 st FM-mottagare som lånas ut av 
biblioteket. Därtill är en traditionell teleslinga beställd. 

2 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med 
verksamheten samt i dialog med handikapprådet utrusta aktivitetslokaler 
på kommunens äldreboenden med hörselslingor i den takt och 
omfattning som samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme 
medger.  

3 Utbildning av berörd personal i handhavande sker samband med 
installation av hörslingor.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Marie Svensson vill i motion att; 

- Befintliga slingor kontrolleras och att nödvändig uppdatering och service 
sker 

- I de fall slingor saknas eller inte fungerar upprättas plan för hur man snarast 
ska åtgärda bristerna 

- Att det finns hörselslingor i de lokaler som används för aktiviteter på 
äldreboenden 

- Att personal får utbildning i handhavandet av hörselslingor 

De lokaler som används för aktiviteter för de boende på våra tre 
äldreboenden Blomstergården, Hällebo samt Solbacka saknar alla 
hörselslingor. Det handlar om totalt fem stycken samlingslokaler. I 
samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme finns ett årligt anslag för 
handikappanpassningar. 
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Ks § 7 (forts) Dnr 2017-000305  

Motion - Hörselslingor i offentliga lokaler och 
kommunens äldreboenden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2018, § 103, föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom det inte framgick av 
motionen att det endast var kommunalägda offentliga lokaler som motionen 
avsågs.  

Kommunstyrelsen har den 25 oktober 2018, § 188, återremitterat ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 28 november 2018, § 118 
Tjänsteutlåtande 21 november 2018 
Kommunstyrelsens 25 oktober 2018, § 188 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till motionen. 

Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar motionen med följande. Den enda hörselslinga som finns i någon av 
kommunens egna offentliga lokaler och äldreboenden är i Magneten. Där 
finns det installerad en komplett radiobunden teleslinga med 10 st FM-
mottagare som lånas ut av biblioteket. Därtill är en traditionell teleslinga 
beställd. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med 
verksamheten samt i dialog med handikapprådet utrusta aktivitetslokaler på 
kommunens äldreboenden med hörselslingor i den takt och omfattning som 
samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme medger. Utbildning av 
berörd personal i handhavande sker samband med installation av hörslingor.  

Till det har kommit ändringsförslag om att bifalla motionen. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon 
på förslaget i övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 
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Ks § 7 (forts) Dnr 2017-000305  

Motion - Hörselslingor i offentliga lokaler och 
kommunens äldreboenden 
Efter fråga på om motionen ska besvaras eller bifallas finns ordförande att 
den ska bifallas. 

Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 8 Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Kort sammanfattning 
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun har varit på remiss och nu 
föreslås kommunfullmäktige anta strategin. Strategin föreslås gälla 2019-
2030.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

2019-2030 med följande ändring: 

Målet ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 
Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under rubriken ”Område särskilda 
boendeformer” ändras till ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende 
för äldre”. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att första målet i målbilden 2030 som 
antogs av kommunfullmäktige den 7 december 2016 revideras från 
”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 
Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder 
särskilt boende för äldre”.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att revidera första målet i 
handlingsprogrammet för framtidens boende för äldre i Krokoms 
kommun som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2018 från 
”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 
Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder 
särskilt boende för äldre”.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Niklas Rhodin, S, Jenny Palin, S, Sture Hernerud, S, Marie Svensson, V, och 
Eva-Lena Blom, JVK, anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Den 19 februari 2018 beslutade socialnämnden att göra en översyn av 
äldreomsorgens samtliga styrdokument för att uppnå följsamhet mot 
kommunens dokumenthierarki och uppföljningssystemet Stratsys.  
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Ks § 8 (forts) Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Boendeutredaren och utvecklingssekreteraren på Socialförvaltnings Stab såg 
över styrdokumenten och föreslog att en strategi skulle tas fram.  

Den 26 april 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till styrgruppen för 
framtidens äldreboende att ta fram en strategi för äldreomsorgen.   

Styrgruppen för framtidens äldreboende har träffats vid tre tillfällen och tagit 
fram ett förslag till Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun. 

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Uppdraget var att ta fram en strategi för äldreomsorgen men då strategin 
gäller hela befolkningsgruppen 65 år och äldre och att äldreomsorgen ofta 
förknippas med insatser föreslås strategin heta strategi för äldres hälsa. 

Den 18 juni 2018 beslutade socialnämnden att strategin skickas på remiss till 
samtliga förvaltningar, kommunala handikapprådet, kommunala 
pensionärsrådet och kvalitetssamordningsgruppen.  

Socialnämnden beslutade att då remissvaren har sammanställts fattar 
kommunfullmäktige beslut om Strategi för äldres hälsa. I enlighet med 
beslutet skickades strategin till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lyfte 
dock ut ärendet vid sammanträdet den 21 november 2018 för att 
socialnämnden ska behandla ändringarna efter remisshantering innan det går 
vidare.  

Det första målet i strategin för äldres hälsa: ”Krokoms kommun erbjuder 
särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” finns 
också med i handlingsprogrammet för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2018, 
§ 19. Målet finns även med i målbild 2030 som antogs av 
kommunfullmäktige den 7 december 2016, § 85. Med anledning av att 
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för äldres hälsa 
med en ändring av det första målet, föreslås kommunfullmäktige revidera 
målet i handlingsprogrammet och målet i målbild 2030.  

Underlag för beslut 
Socialnämnden 10 december 2018, § 196 
Tjänsteutlåtande 22 november 2018 
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Ks § 8 (forts) Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Strategi för äldres hälsa - Sammanfattning och kommentar till inkomna 
remissvar 2018-09-24 
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 2019-2030 - Förslag 2018-10-
31 
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun - Förslag 2018-06-05 
Bilaga 1. Yttrande över strategi för äldres hälsa - SPF Rödön (inkom försent) 
Bilaga 2. Yttrande över strategi för äldres hälsa - PRO Krokom Föllinge-
Laxsjö-Hotagen och Offerdal-Alsen 
Bilaga 3. Yttrande över Strategi för äldres hälsa - SPF Rödön och Offerdal 
Bilaga 4. Strategi för äldres hälsa Remissvar Barn- och utbildning 
Bilaga 5. Strategi för äldres hälsa - Remissvar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Förslag som läggs på mötet 
Marie Svensson, V, föreslår i ändring att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige återgå till ursprungstexten. ”Krokoms kommun erbjuder 
särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under 
rubriken ”Område särskilda boendeformer” i alla tre beslutspunkterna. 
Socialnämndens förslag ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för 
äldre” i alla tre förslagspunkterna stryks. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige antar strategi för äldres 
hälsa i Krokoms kommun 2019-2030 med följande ändring: Målet 
”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, 
Nälden, Ås och Krokom” under rubriken ”Område särskilda boendeformer” 
ändras till ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre”. 
Kommunfullmäktige beslutar att första målet i målbilden 2030 som antogs 
av kommunfullmäktige den 7 december 2016 revideras från ”Krokoms 
kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås 
och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre”.  
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Ks § 8 (forts) Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Beslutsgång (forts) 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera första målet i 
handlingsprogrammet för framtidens boende för äldre i Krokoms kommun 
som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2018 från ”Krokoms 
kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås 
och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre”.  

Till det har kommit ett ändringsförslag om att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige återgå till ursprungstexten. ”Krokoms kommun erbjuder 
särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under 
rubriken ”Område särskilda boendeformer” i alla tre beslutspunkterna. 
Socialnämndens förslag ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för 
äldre” i alla tre förslagspunkterna stryks. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget. 

Omröstning begärs 

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller 
ändringsförslaget röstar Nej. 
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Ks § 8 (forts) Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
   Ja Nej Avstår 

Malin Bergman, C, ordförande X 
Carl-Oscar Fransson, M  X 
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordf  X 
Hans Åsling, C  X 
Karin Jonsson, C  X 
Jannike Hillding, M  X 
Ran Runsten, MP  X 
Kjell Sundholm, Kd  X 
Jenny Palin, S,    X 
Sture Hernerud, S   X 
Marie Svensson, V   X 
Eva-Lena Blom JVK   X  
Ronny Karlsson, SD    Avstår  
   7 Ja 5 Nej 1 Avstår 

Med 7 Ja, 5 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att kommunstyrelsen 
föreslår fullmäktige att anta socialnämndens förslag. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 9 Dnr 2019-000005  

Initiativärende, Badhuset i Krokom 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att-bjuda in till medborgardialog kring 

badhuset i Krokom. 
_________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Eva-Lena Blom, JVK, har lämnat in ett initiativärende där hon 
framförföljande; 

Diskussionen kring badhuset har återkommit i omgångar. Nu senast i media 
med förslag om att utreda bygge tillsammans med Östersund. 

Åtta skolor (Aspås, Dvärsätt, Krokom, Rödön och Ås) nyttjar badhuset 
under dagtid och ett aktiv föreningsliv på kvällar. Redan idag är det svårt att 
tillgodose önskemål om tider. 
 
Jämtlands Väl Krokom tycker att det är viktigt att berörda och engagerade 
får komma till tals i frågan, exempelvis, med frågeställningarna: 

- Hur vill vi att framtidens badhus ska fungera? 

- Vart bör det nya badhuset placeras? 

- Vad ska vi hitta på med byggnaden som huserar nuvarande badhus? 

Jämtlands Väl Krokom lägger nu förslaget till kommunstyrelsen att 

- bjuda in till medborgardialog kring badhuset i Krokom 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Eva-Lena Blom, JVK, och Jannike Hillding, M, yttrar sig. 
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Ks § 9 (forts) Dnr 2019-000005  

Initiativärende, Badhuset i Krokom 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag från Eva-Lena Blom, JVK, som föreslår att kommunen 
bjuder in till medborgardialog kring badhuset i Krokom. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Sara Anselmby, kanslichef 
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Ks § 10 Dnr 2019-000022  

Kommundirektören informerar 
* Åre kommun och Incubator – Digitalisering 

* Ledarutvecklingsprogrammet 

* Ekonomiskt resultat kommer till den 14 februari 2019 

_____ 

Kopia till 
Presidiet 
Kommunstyrelsen 14 februari 2019 
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Ks § 11 Dnr 2018-000288  

Bygdemedel Offerdals skidklubb, pistmaskin 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Offerdals SK får 800 tkr av 2019 års 

bygdemedel, fördelat på 600 tkr från Näringslivsfonden och 200 tkr från 
Allmänna fonden.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Offerdals SK är en förening med verksamhet inom längdskidåkning. 
Föreningen har flera träningsgrupper inom både lek, motion, elit och utövare 
inom parasport. Träningsgrupperna har i huvudsak utövare från 7 till ca 16 
år. Det finns dock många åkare över 16 år som också tillhör Offerdals SK 
men där de allra flesta går på olika skidgymnasium runt om i Sverige. De 
träffas på helger och lov för träningar på hemmaplan i Änge och under 
nationella tävlingar på andra ställen i landet. Offerdals SK har blivit en klubb 
att räkna med inom elitverksamheten på juniorsidan då de har många 
lovande skidåkare som gör sin satsning inom Offerdals SK. Till Junior-VM i 
längdsskidor 2019 har Offerdals SK två åkare uttagna. 

Offerdals SK har ansvar för driften av Änge elljusspår och andra spår 
runtomkring med anläggningsbidrag från Krokoms kommun. Det innebär att 
de ansvarar för röjning av spåren sommartid och spårdragning vintertid. 
Spåren används av flera målgrupper, skidklubben som beskrivits ovan, 
skolan genom ämnet Idrott och hälsa och Fritids samt allmänheten genom 
motionsåkare. De senaste åren har det blivit allt svårare att ha åkbara och 
fina preparerade spår. Vintrarna med växlande väder med kallt väder och 
töväder om vartannat ger isiga spår som blir svåråkta. Spåren har hittills 
dragits med skoter och spårkälke av ansvariga inom föreningen. 

Offerdals SK arrangerar även tävlingar som till exempel 
Offerdalspropagandan som är en stor ungdomstävling och byakampen i 
Offerdal som riktar sig till allmänheten som ett samhällsengagemang för 
friskvård och motion. 

I området finns också Almåsa Fritid AB som håller till på Almåsaberget som 
i först hand erbjuder utförsåkning men som även vill vara en aktör med 
längskidåkning. Almåsaberget nyttjas av allmänheten, föreningen Almåsa 
Alpina Klubb och Östersund skidgymnasium. 
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Ks § 11 (forts) Dnr 2018-000288  

Bygdemedel Offerdals skidklubb, pistmaskin 
Med en pistmaskin kan Offerdals SK tryggt fortsätta sin verksamhet med 
flera träningsgrupper och även på sikt utöka antalet deltagare då de vet att 
spåren kommer kunna vara av bra kvalitet. Motionsåkarna, allmänheten och 
skolan kommer inte behöva oroa sig för spårens kvalité då de blir mer 
hållbara dragna av en pistmaskin. Trots de nyckfulla vintrarna med mycket 
kyla och tö växelvis kan man med en pistmaskin ändå tillverka åkbara spår 
på grund av att pistmaskinen har en fräs som luckrar upp isen. En pistmaskin 
underlättar även åkningen för parasportare då skidgatan blir hårdare och 
bredare preparerad så personer med funktionsvariationer får bättre stöd i sin 
åkning. Pistmaskinen är också en förutsättning för att föreningen ska få 
anordna större och fler tävlingar. Allt för att kunna erbjuda allmänheten och 
sina medlemmar ett större utbud. För de spåransvariga i föreningen blir det 
en avsevärd förbättring av arbetsmiljön då pistmaskinen har en hytt med 
värme där de sitter när de kör pistmaskinen. 

Med en pistmaskin kan också föreningen Offerdals SK, Almåsa Fritid AB 
och Almåsa Alpina klubb ha ett ännu bättre samarbete. Där samnyttjandet av 
resurser inom bygden förhopningsvis leder till ökad utveckling. Alla tre 
parter vill utveckla området till en skiddestination inom Krokoms kommun 
med både aktiviteter och boende. Med denna satsning kan Krokoms 
kommun tillsammans med Offerdals SK, Almåsa Fritid AB och Almåsa 
Alpina klubb vara med att ytterligare skapa förutsättningar för en 
skiddestination i Offerdalsbygden. 

I nuläget finns ca 1,25 tkr i Allmänna fonden och 1,8 mkr i 
Näringslivsfonden för område 2. Vid beslut om utdelning av 800 tkr till 
Offerdals SK finns det kvar i Allmänna fonden ca 850 tkr och i 
Näringslivsfonden ca 1,4 mkr. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, och Malin Bergman, C, föreslår att kommunstyrelsen tar 
600 tkr ur Näringslivsfonden och 200 tkr ur den Allmänna fonden. 
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till ändringsförslaget. 
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Bygdemedel Offerdals skidklubb, pistmaskin 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att Offerdals SK får 800 tkr av 2019 års bygdemedel, fördelat på 
400 tkr från Allmänna fonden och 400 tkr från Näringslivsfonden.  

Till det har kommit förslag om en fördelning på 600 tkr från 
Näringslivsfonden och 200 tkr ur Allmänna fonden. 
Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot ändringsförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter förslag på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget. 

_____ 

Kopia till 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten 
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Ks § 12 Dnr 2019-000032  

Initiativärende - Situationen för deltidsbrandmännen i 
Krokoms kommun 
Kort sammanfattning 
Niklas Rhodin, S, och Sture Hernerud, S, vill i ett initiativärende att 
kommunstyrelsen tar ett beslut om att uppmuntra sin anställda att ansöka om 
att bli deltidsbrandmän och skapa en kultur där det tydligt framgår att de som 
önskar ska få möjlighet till att bli det. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Krokoms kommun arbetar aktivt med att uppmuntra sina anställda (som 

vill och kan) att ansöka om att bli deltidsbrandmän och skapa en kultur 
där det tydligt framgår att de som önskar ska få möjlighet till att bli det. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Sedan ett antal år tillbaka är Krokoms kommun med i Jämtlands 
Räddningstjänstförbund (JRF). 

Deltidsbrandmännen är oerhört viktiga för att vi ska ha en god 
försvarsförmåga gällande bekämpning av olika slags krissituationer som kan 
uppstå. Det innebär att man har ett vanligt arbete men att man är beredd att 
rycka ut när det gäller. På senare år har det blivit alltmer svårt att rekrytera 
deltidsbrandmän, Krokoms kommun är inte undantaget. 

Krokom som arbetsgivare har över 1 500 anställda och är kommunens 
största arbetsgivare. Det finns många olika yrkeskategorier i kommunens 
olika avdelningar som är utspridda över hela kommunens geografi. 

Det torde vara självklart att kommunen som arbetsgivare uppmuntrar sina 
anställda att vara med som deltidsbrandmän. Det finns även många privata 
företag i kommunen, kommunens näringslivsavdelning skulle även kunna 
vara behjälplig och föra ut information till det privata näringslivet i 
kommunen. 

Därför vill initiativtagarna att Krokoms kommun aktivt arbetar med att 
uppmuntra sina anställda (som vill och kan) att ansöka om att bli 
deltidsbrandmän och skapa en kultur där det tydligt framgår att de som 
önskar ska få möjlighet till det. 
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Initiativärende - Situationen för deltidsbrandmännen i 
Krokoms kommun 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Marie Svensson, V, föreslår bifall till förslaget. 

Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till förslaget. 

Jannike Hillding, M, Nehro Mostafaee, V, Niklas Rhodin, S, Karin Jonsson, 
C, och Bengt Nord, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag från Niklas Rhodin, S, och Sture Hernerud, S, som 
föreslår att Krokoms kommun arbetar aktivt med att uppmuntra sina 
anställda (som vill och kan) att ansöka om att bli deltidsbrandmän och skapa 
en kultur där det tydligt framgår att de som önskar ska få möjlighet till att bli 
det. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Jonas Törngren, kommundirektör 
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Ks § 13 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
  Dnr 23 
1 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:  meddelande från styrelsen 

181214, nr 15/2018 – Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

 
  Dnr 24 
2 Region Jämtland Härjedalen:  protokollsutdrag 181113, § 179, 

Samarbets- och uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik 
och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län 

 
3 Region Jämtland Härjedalen:  protokollsutdrag 181218, § 189, 

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin, RUS 
 
  Dnr 28 
4 Partnerskapet Atlantbanan: protokoll 181107, styrgruppsmöte nr 4 
 
5 Boverket: 181205, skriften Byggemenskaper i bostadsförsörjningen 
 
6 Kärnkraftsfritt Bottenviken: 181213, upprop till Finland – kärnkraftsfritt 

Bottenviken 
 
7 Aspås skolas föräldraråd:  trångboddhet för fritidshem och miljöer för 

utbildning vid Aspås skola 
 
8 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF:  protokollsutdrag 181214, § 44, 

Budget och verksamhetsplan för 2019 
 
9 Svenska ESF-rådet:  information från ESP-podden daterade 181109 och 

190111 
 
10 Jämtlands Gymnasieförbund, JGY:  protokollsutdrag 181214, § 42 – 

Verksamhetsplan och budget 2019 med flerårsplan 
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Ks § 13 (forts) Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
  Dnr KS 14/313 
11 Länsstyrelsen Jämtlands län:  beslut 190109 i fråga om betydande miljö-

påverkan avseende järnvägsplan för Tågstopp Nälden 
 
  Dnr KS 17/267 
12 Jordbruksverket:  beslut 181228, ändring av beslutet om projektstöd 

gällande Grönt Center i Ås 
 
  Dnr KS 18/006 
13 Kommunstyrelsens presidium:  korta anteckningar från presidiet 181119, 

181126 och 181204 
 
  Dnr KS 18/032 
14 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll 181203 från Primärkommunala 

samverkansrådet och Regionens samverkansråd 
 
  Dnr KS 18/034 
15 SmåKom:  nyhetsbrev daterade 181201 och 181218 
 
  Dnr KS 18/087 
16 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV:  brev till 

medlemskommunerna december 2018 
 
  Dnr KS 18/105 
17 Inlandskommunerna Ekonomisk förening, IEF:  protokoll från 

styrelsemöte 181207 
 
  Dnr KS 18/225 
18 Folkhälsorådet: protokoll 181127 
 
  Dnr KS 18/235 
19 Samhällsbyggnadsnämnden:  beslut 181128, § 115, Revisionsrapport – 

Granskning av VA – underhåll och planer 
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Ks § 13 (forts) Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
 
  Dnr KS 18/284 
20 Valprövningsnämnden:  beslut 181212, Överklagande av 

Valmyndighetens beslut att fastställa resultatet av riksdagsvalet – 
valkrets Jämtlands län 

 
  Dnr KS 18/307 
21 Handelskammaren Mittsverige:  analys av BK4 utbyggnad Jämtland och 

Västernorrland 
  Dnr KS 19/004 
22 Kommunstyrelsens presidium:  korta anteckningar från presidiet 190108 
_____ 
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Ks § 14 Dnr 2019-000019  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  
   Dnr KS 17/305 
1 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr KS 18/137 
2 Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i 

det kommunala byggandet. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med 
Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 15 
maj 2019. 

   Dnr KS 18/167 
3 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 

   Dnr KS 18/216 
4 Medborgarförslag – Inför tidsbegränsade chefsförordnanden. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast den 
13 mars 2019. 

   Dnr KS 18/245 
5 Medborgarförslag – Höj temperaturen i vattnet på Krokoms badhus. 
  Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/247 
6 Medborgarförslag – Ställ gamla gymnastiksalen i Trångsviken till 

Trångsvikens IFs förfogande 
 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/248 
7 Medborgarförslag – Miniramp för skateboard, inlines och kickbike 

bredvid Ås skola 
 Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 

ärendet senast den 24 april 2019. 
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Ks § 14 (forts) Dnr 2019-000019  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  
   Dnr KS 18/258 
8 Motion – Satsning på härproduktion 
 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/264 
9 Motion – Flexiblare barnomsorg 
  Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/265 
10 Motion – Säkrare skolvägar 
 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 
_____ 
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