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Ks § 15 Dnr 2019-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med tillägg av 
 Initiativärende – Öka förståelsen för kommunens arbete och politik. 

_____ 
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Ks § 16 Dnr 2019-000066  

Initiativärende - Öka förståelse och intresse för 
kommunens arbete och politik 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen besvarar initiativärendet med att kommundirektören 
 får i uppdrag att ta upp det med kommunledningsgruppen (KLG) med 
 uppmaning om att ta upp det med sina medarbetare. Detta, om 
 skrivregler, finns redan reglerat i kommunens kommunikationsstrategi. 

__________________________________________________________ 

Eva-Lena Blom, JVK, föreslår att; 

- Det i kommunens handlingar och protokoll undviks förkortningar, samt 
 att ett språk av lättare karaktär används. 

- Det för att öka insynsmöjligheten, förståelsen och därmed även intresset 
 för kommunens organisation och politik. 

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

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Eva-Lena Bloms, JVK, initiativärende. 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Eva-Lena Bloms, JVK, initiativärende. 

Eva Ljungdahl, MP, föreslår att kommunstyrelsen besvarar initiativärendet 
med att kommundirektören får i uppdrag att ta upp det med 
kommunledningsgruppen (KLG) med uppmaning om att ta upp med sina 
medarbetare. Detta, om skrivregler, finns redan reglerat i kommunens 
kommunikationsstrategi. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till initiativärendet. 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Eva Ljungdahls, MP, förslag. 

Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 
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Ks § 16 (forts) Dnr 2019-000066  

Initiativärende - Öka förståelse och intresse för 
kommunens arbete och politik 
Beslutsgång 
Det finns tre förslag som har lagts på mötet 

Kommunstyrelsen besvarar initiativärendet med att kommundirektören får i 
uppdrag att ta upp det med kommunledningsgruppen (KLG) med uppmaning 
om att ta upp med sina medarbetare. Detta, om skrivregler, finns redan 
reglerat i kommunens kommunikationsstrategi. Det har också kommit in 
bifall och avslag till initiativärendet. 

Ordförande kommer att fråga på varje förslag för sig. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på varje förslag för sig finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget om att kommunstyrelsen besvarar initiativärendet med att 
kommundirektören får i uppdrag att ta upp det med kommunlednings-
gruppen (KLG) med uppmaning om att ta upp med sina medarbetare. Detta, 
om skrivregler, finns redan reglerat i kommunens kommunikationsstrategi.  

_____ 

Kopia till 
Eva-Lena Blom, JVK 
Jonas Törngren, kommundirektör 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(28) 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 17 Dnr 2019-000044  

Företagsbesök 
Annica Brenje berättar om Big River Camp och dess uppbyggnad. Då de 
små stugorna kändes för litet påbörjade paret Brenje år 2014 ett stort 
hotellbygge som utmynnade i en 1400 kvadratmeter stor hotellkropp, i två 
våningar. Idag erbjuds, utöver nya hotellet, spa-koncept, björn- och älgjakt, 
fiske-, skoter- fyrhjuling- och seegway-event. Det finns också en välsorterad 
butik som är specialiserad på högprofilerade skoter- och jaktkläder m m. 

Lena Ohlson och Annica Brenje berättar också om Storåns bykooperativ 
ekonomisk förening, som är ett äldrekooperativ. 

_____ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(28) 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 18 Dnr 2019-000021  

Informationer 
* Företagsbesök 
 Annica Brenje och Lena Ohlson berättar om Storåns äldrekooperativ 

 Annica Brenje berättar om företagandet i byn samt 
 utvecklingen kring Big River Camp 

* The Power Region 
 Ole Rönning, affärsutvecklare 

_____ 
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Ks § 19 Dnr 2019-000046  

Årsredovisning 2018, kommunstyrelsen 
Kort sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i årsredovisning med 
måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens 
 verksamheteter 2018.  

_________________________________________________________
    

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i årsredovisning med 
måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2018.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande den 11 februari 2019 
Årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen   

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår att infrastrukturfrågor på sidan 6 ska ändras 
från gul markering till grön markering, det vill säga att målet är uppfyllt. 

Hans Åsling, C, föreslår att infrastrukturfrågor ska ha kvar sin gula 
markering, då han tycker att målet inte är uppfyllt. 

Niklas Rhodin, S, Eva Ljungdahl, MP, Kjell Sundholm, KD, Maria 
Jacobsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens verksamheteter 2018. 

Till det har kommit förslag om att infrastrukturfrågor på sidan 6 ska ändras 
från gul markering till grön markering. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon 
på grundförslaget. 
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Ks § 19 (forts) Dnr 2019-000046  

Årsredovisning 2018, kommunstyrelsen 
Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
avslår det. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Ks § 20 Dnr 2019-000018  

Instruktion för kommundirektören 
Kommunstyrelsens beslut 
1.  Ärendet återremitteras för ytterligare utredning utifrån de förslag som 
 har kommit in. 

_______________________________________________________
     

Beskrivning av ärendet 
Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en kommundirektör (7 
kap. 1 § kommunallagen, 2017:725, KL). Det ska även finnas en instruktion för 
kommundirektören enligt samma lag och i den ska kommunen bestämma hur 
direktören ska leda kommunstyrelseförvaltningen och organisationen i övrigt.  

Ett förslag finns upprättat daterat den 26 oktober 2018.  

Underlag för beslut 
Utlåtande 24 januari 2019 
Instruktion för kommundirektören 26 oktober 2018 

Sammanfattning av synpunkter som kommit in 
2.4 Stycke 3 Kommunstyrelsens ordförande för kommunstyrelsens talan i 
 politiska frågor 

2.5 Innan kommunstyrelsens ordförande gör/har utvärderingssamtal utförs 
 samråd med kommunstyrelsen (inför uppföljningen av uppdraget) 

3.1 Stycke 2 Före beslut i kommunstyrelsen ska, i normalfallet, 
 kommundirektören lämna yttrande. 

4.2.3 Kommundirektören kan initiera organisationsförändringar inom andra 
förvaltningar, samt efter godkännande av kommunfullmäktige inrätta 
och avveckla förvaltningschefstjänster och verksamhetsområden. 

5.1.1 Kommundirektören ska hålla sig informerad om verksamheten i 
bolagen och ansvara för samordning med kommunens 
förvaltningsorganisation. Styrelsen ska vid tillsättande av VD samråda 
med kommunstyrelsens presidium. 
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Ks § 20 (forts) Dnr 2019-000018  

Instruktion för kommundirektören 
5.1.2 Utgår 

5.1.3 Ledarskapsutveckling blir ny punkt. 

5.1.2 Kommunledning byts ut till kommunstyrelsens presidium 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, föreslår att ärendet återremitteras för utredning utifrån de 
synpunkter som har kommit in. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 
instruktion för kommundirektören. 

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet för utredning utifrån 
de synpunkter som har kommit in. 

Ordförande kommer först att fråga på det formella förslaget om återremiss. 
Om kommunstyrelsen inte bifaller återremiss kommer ordförande sen att 
fråga på grundförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande att 
ärendet ska avgöras senare, återremitteras. 

_____ 

Kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsen 
Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande 
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Ks § 21 Dnr 2019-000051  

Särskilt boende Kvarna 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar avbryta upphandlingen av särskilt boende 

Kvarna på grund av låg konkurrens, en kostnadsbild som överstiger 
budgetramarna och förändrad behovsbild. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till socialförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram nytt förfrågningsunderlag för 
60-80 platser + 8 så kallade SOL-platser.  

3. Kommundirektören får i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys 
och presentera möjliga lösningar för att lösa platsbehovet inom 
äldreomsorgen. I riskanalysen ska även konsekvenserna av fördröjt 
byggande och tillgång till nya platser belysas. Presentation görs av 
kostnader totalt för bemanning och övrig drift på de antal platser som 
beskrivs i tidigare beslut och för framtida platsbehov. 

____________________________________________________________   

Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokollsanteckning 
Eva-Lena Blom, JVK, vill i protokollsanteckning framföra följande: Det är 
viktigt med en transparent och god kommunikation runt ärendet. 

_____ 

Bakgrund 
Entreprenadupphandling för uppförande av ett särskilt boende för 36 brukar 
samt ett vidbyggt gruppboende med särskild service för 7 brukare har bjudits 
på räkning.  
Mycket få anbud inkom och endast ett (1) klarade samtliga skallkrav. Budet 
översteg i hög grad budgeterat utrymme. Dessutom har ny information kring 
behovet av antalet platser för särskilt boende framkommit under den senaste 
tiden. Ett boende för 36 brukare kommer inom kort vara helt otillräckligt 
vilket innebär att ytterligare ett nytt SÄBO skulle vara nödvändigt att bygga i 
närtid. Bedömningen är därför att upphandlingen bör avbrytas, ett nytt 
förfrågningsunderlag arbetas fram med uppdaterade parametrar avseende 
antal platser och utformning samt i samband med detta fatta beslut om 
investeringsram och ägandeform.  
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Ks § 21 (forts) Dnr 2019-000051  

Särskilt boende Kvarna 
Mer information avseende nivån för anbudet kommer att ges muntligt under 
kommunstyrelsen sammanträde.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande särskilt boende, Kvarna 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Jacobsson, S, föreslår att följande läggs till i punkten 3. ”Presentation 
görs av kostnader totalt för bemanning och övrig drift på de antal platser som 
beskrivs i tidigare beslut och för framtida platsbehov.” 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till grundförslaget. 

Eva-Lena Bom, JVK, Hans Åsling, C, Malin Bergman, C, Björn 
Hammarberg, M, och Kjell Sundholm, KD, yttrar sig. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
avbryter upphandlingen av särskilt boende Kvarna på grund av låg 
konkurrens, en kostnadsbild som överstiger budgetramarna och förändrad 
behovsbild. Kommunstyrelsen uppdrar till socialförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram nytt förfrågningsunderlag för 60-
80 platser + 8 så kallade SOL-platser. Kommundirektören får i uppdrag att 
göra en risk- och konsekvensanalys och presentera möjliga lösningar för att 
lösa platsbehovet inom äldreomsorgen. I riskanalysen ska även 
konsekvenserna av fördröjt byggande och tillgång till nya platser belysas. 

Till det har förslag kommit på mötet om att lägga till i tredje punkten att: 
”Presentation görs av kostnader totalt för bemanning och övrig drift på de 
antal platser som beskrivs i tidigare beslut och för framtida platsbehov.” 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 
tillägget. 
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Ks § 21 (forts) Dnr 2019-000051  

Särskilt boende Kvarna 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef 
Tomas Nilsson, plan- och fastighetschef 
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Ks § 22 Dnr 2019-000034  

Folkhälsostrategi 2019-2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner och antar den nya folkhälsostrategin 2019-
 2022 – med utrymme att under punkt 2.1 göra en redaktionell ändring 
 när analysen från Hälsa på lika villkor är klar (beräknat månadsskiftet 
 mars/april). 

2 Kommunen följer upp att berörda verksamheter följer handlingsplan för 
giftfria förskolor och fritidshem i Krokoms kommun. 

______________________________________________________________ 

Bakgrund 
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där hänsyn tagits till 
både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa är alltså inte bara hälsa på 
så hög nivå som möjligt, utan även hur hälsan är fördelad. Kommunen har ett 
övergripande ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för sina 
invånare. Krokoms kommuns folkhälsostrategi 2019-2022 ska ligga till 
grund för folkhälsoplanen som årligen revideras och som styr verksamhetens 
folkhälsoarbete.  
 
Strategin har sin grund i Jämtlands läns folkhälsopolicy 2016-2019 ”Vår 
hälsa – länets möjligheter” och vilar på fyra utvecklingsområden:  
* Trygga uppväxtvillkor 
* Utbildning och arbete 
* Hälsofrämjande miljö 
* Delaktighet och inflytande 
 
Strategins innehåll bygger på olika enkäter och uppföljningar; bland annat 
hälso- och trygghetsenkäter i skolan, stratsys måluppföljningssystem samt 
Hälsa på lika villkor. Den tidigare folkhälsostrategin 2017-2018 hänvisade 
till uppgifter från bl.a. Hälsa på lika villkor 2014, medan den nya versionen 
vilar på uppgifter från 2018 års undersökning. Då analysen av uppgifterna 
väntas vara klara månadsskiftet mars/april 2019, bör utrymme finnas att 
redaktionellt ändra uppgifter i strategin till att stämma med den nya 
statistiken (främst punkt 2.1). 
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Ks § 22 (forts) Dnr 2019-000034  

Folkhälsostrategi 2019-2022 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Svensson, V, föreslår att kommunen följer upp att berörda 
verksamheter följer handlingsplan för giftfria förskolor och fritidshem i 
Krokoms kommun. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner och antar den nya folkhälsostrategin 2019- 2022 – med utrymme 
att under punkt 2.1 göra en redaktionell ändring när analysen från Hälsa på 
lika villkor är klar (beräknat månadsskiftet mars/april). 

Till det har kommit förslag om att lägga till att kommunen följer upp att 
berörda verksamheter följer handlingsplan för giftfria förskolor och 
fritidshem i Krokoms kommun. 

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 
godkänner det. 

_____ 

Kopia till 
Erika Andersson, folkhälsosamordnare 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(28) 

Sammanträdesdatum 
14 februari 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 23 Dnr 2019-000014  

Regler för Krokoms kommun gällande anslag till 
studieförbunden 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner de nya reglerna gällande anslag till 

studieförbund. 

______________________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunen ger årligen stöd till studieförbunden och ger dem möjlighet att, 
utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former 
bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i 
kommunen. 
Kommunanslaget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars 
centrala organisation godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet. 
Krokoms kommun fastställer årligen det totala anslaget till 
studieförbundsverksamheten. Anslaget fördelas i princip på samma grunder 
som statsbidraget.  
Anslaget fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året 
genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen. 
Anslaget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och 
som i huvudsak vänder sig till kommunens innevånare 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 29 januari 2019 
Regler för Krokoms kommun gällande anslag till studieförbunden   

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

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner de nya reglerna gällande anslag till studieförbund. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____  
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Ks § 23 (forts) Dnr 2019-000014  

Regler för Krokoms kommun gällande anslag till 
studieförbunden 
 

Kopia till 
Anna-Carin Svedén, näringslivschef 
Mats Hurtig, kultursamordnare 
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Ks § 24 Dnr 2019-000041  

The Power Region 
Sammanfattning 
Utvärderingen av projektet ”The Power Region” visar att projektmålen till 
stor del är uppfyllda varför det är viktigt att gå vidare i nästa steg, dvs 
säkerställa en eller flera stora eller medelstora etableringar i regionen. 

Krokoms kommun har påbörjat arbetet med att etablera minst en attraktiv 
site med tillgång till den elkraft som krävs. Både Åre, Ragunda och 
Härjedalens kommuner har visat intresse att medverka i ”The Power Region 
2.0” tillsammans med Krokoms kommun, Östersunds kommun, Region J/H 
och Jämtkraft. Fler elbolag kan också ha intresse av medverkan. 

Att inte fortsätta medverkan i ”The Power Region 2.0” är att betrakta som att 
till stor del kasta bort investeringen Krokoms kommun gjort i det tidigare 
projektet (1,3 mnkr). Samtidigt finns det risker att ta hänsyn till, bla saknas 
tillstånd och besked om uttagspunkt för uttag av 300 MW från Svenskt 
Kraftnät. Ansökan ligger dock där och svar förväntas under våren 2019. 

Ansökan ska vara Tillväxtverket tillhanda senast den 14 mars varför ett 
medfinansieringsintyg brådskar. Ett dylikt intyg är inte juridiskt bindande 
utan mer at betrakta som en avsiktsförklaring  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner medverkan i fortsättningsprojektet ”The 

Power Region 2.0”. 

2 Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande mandat att 
underteckna ett medfinansieringsintyg på som högst 750 000 kr per år 
under projekttiden. Kostnaden tas från projektmedelsbudgeten. 

3 En uppföljning av projektet görs i juni 2019. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Krokoms kommun har medverkat i det treåriga projektet ”The Power Region” 
tillsammans med Östersunds kommun, Jämtkraft, MIUN och Region Jämtland 
Härjedalen. I september 2015 påbörjades projektet vars syfte och mål ses nedan. 
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Ks § 24 (forts) Dnr 2019-000041  

The Power Region 
Syfte 
Projektet The Power Region syftar till att stärka konkurrenskraften hos små 
och medelstora företag kopplat till utveckling av nya produkter och tjänster i 
samband med nya etableringar av siter (avgränsat område som är lämplig för 
etablering) och datacenter i regionen. 

Mål 
Övergripande mål 

• Inför framtida datacentersetableringar finns ett fungerande ekosystem 
av 
underleverantörer som kunnat etablera sig eller växa med god 
lönsamhet i regionen. 

• Det är en hög grad av internationella kontakter och affärer 
• En ny bransch har tillförts regionen och stärkt den privata sektorn. 
• Datacenteretableringar blir tillväxtmotorer som kommer att skapa 

nya och växande affärsmöjligheter för befintliga och framtida, små 
och medelstora företag. 

• Arbetsmarknaden har blivit mer mångfacetterad och välkomnande 
för personer i olika åldrar samt från olika länder och kulturer. 

• Näringslivets internationella konkurrenskraft har stärkts och regionen 
har blivit mer attraktiv för investeringar och inflyttning. 

• Mellannorrland har blivit känd som en region med mycket hög 
produktion av förnyelsebar energi 

• Regionen bidrar påtagligt till Europas hållbarhetsarbete genom att 
avlasta kontinenten från stora energiförbrukare 

Projektmål 
• Ökad konkurrenskraft 
• Stärkt entreprenörskap 
• Ökad internationalisering hos små och medelstora företag i regionen  
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Ks § 24 (forts) Dnr 2019-000041  

The Power Region 
Delmål 

• Bildat och dokumenterat ett ekosystem med minst 15 aktörer som 
kan leverera varor, tjänster eller kompetens för datacenteretableringar 
samt stärkt deras konkurrenskraft mot datacenterbranschen. 

• Minst två nya detaljplanerade siter för stora datacenteretableringar 
som är utvecklade i samverkan. 

• Minst sex besök i regionen från potentiella datacenterinvesterare 
under treårsperioden där helhetskonceptet kan presenteras med ett 
aktivt deltagande från ekosystemet 

Utvärderingen av projektet visar att projektmålen till stor del är uppfyllda 
varför det är viktigt att gå vidare i nästa steg, dvs säkerställa en eller flera 
stora eller medelstora etableringar i regionen. 

Krokoms kommun har påbörjat arbetet med att etablera minst en attraktiv 
site med tillgång till den elkraft som krävs. Både Åre, Ragunda och 
Härjedalens kommuner har visat intresse att medverka i ”The Power Region 
2.0” tillsammans med Krokoms kommun, Östersunds kommun, Region J/H 
och Jämtkraft. Fler elbolag kan också ha intresse av medverkan. 

Att inte fortsätta medverkan i ”The Power Region 2.0” är att betrakta som att 
till stor del kasta bort investeringen Krokoms kommun gjort i det tidigare 
projektet. Samtidigt finns det risker att ta hänsyn till, bla saknas tillstånd för 
uttag av 300 MW från Svenskt Kraftnät. Ansökan ligger dock där. 

Ansökan ska vara Tillväxtverket tillhanda senast den 14 mars varför ett 
medfinansieringsintyg brådskar. Ett dylikt intyg är inte juridiskt bindande 
utan mer att betrakta som en avsiktsförklaring  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande ”The Power Region 2.0” 
Projektutvärdering 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 
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Ks § 24 (forts) Dnr 2019-000041  

The Power Region 
Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner medverkan i fortsättningsprojektet ”The Power Region 2.0”. 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande mandat att underteckna 
ett medfinansieringsintyg på som högst 750 000 kr per år under projekttiden. 
Kostnaden tas från projektmedelsbudgeten. En uppföljning av projektet görs 
i juni 2019. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Presidiet 
Kommunstyrelsen juni 2019 
Ole Rönning, affärsutvecklare 
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Ks § 25 Dnr 2019-000050  

Ramavtalslista 2020 
Kort sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om Krokoms kommun ska delta i de 
ramavtal som GNU – gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
planerar att upphandla till och med 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Krokoms kommun ska vara med i samtliga upphandlingar som framgår 
 av ramavtalslistan, bilaga 1, förutom: 

-  Revisionstjänster 

Krokoms kommun har inga önskemål om att nya upphandlingar ska läggas 
till i ramavtalslistan för närvarande.  

2 Krokoms kommun rekommenderar Upphandlingskontoret att använda 
 de nationella ramavtal som finns i den mån det går. Till exempel 
 ramavtal via SKL Kommentus respektive Kammarkollegiet.   

3 Krokoms kommun betonar vikten av att upphandlingarna ska utformas 
 på ett sätt som möjliggör för företag, i kommunen, att delta på ett sätt 
 som gagnar kommunen, sett ur ett helhetsperspektiv. 
___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Berg-, Bräcke-, Härjedalen-, Krokom-, Ragunda-, Strömsund-, respektive 
Östersunds kommuner ingår i GNU. Samarbetet innebär att det 
gemensamma Upphandlingskontoret gör de ramavtalsupphandlingar som 
GNU önskar.  
Varje år skickar GNU via Upphandlingskontoret ut en ramavtalslista över 
aktuella upphandlingar som är på gång. (Det är med andra ord inte fråga om 
samtliga ramavtalsupphandlingar som Upphandlingskontoret genomför). 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om Krokoms kommun inte ska delta i 
någon av upphandlingarna på listan.   
LUG - kommunens lokala upphandlingsgrupp har berett ramavtalslistan och 
tagit fram ett förslag till beslut. KLG - Kommunledningsgruppen har gått 
igenom förslaget och rekommenderar Kommunstyrelsen att godkänna 
förslaget. Beslutet ska meddelas Upphandlingskontoret senast 2019-02-28.  
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Ks § 25 (forts) Dnr 2019-000050  

Ramavtalslista 2020 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår att Krokoms kommun betonar vikten av att 
upphandlingarna ska utformas på ett sätt som möjliggör för företag, i 
kommunen, att delta på ett sätt som gagnar kommunen, sett ur ett 
helhetsperspektiv. 

Eva-Lena Blom, JVK, Karin Jonsson, C, Hans Åsling, C, Eva Ljungdahl, 
MP, Ronny Karlsson, SD, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun ska 
vara med i samtliga upphandlingar som framgår av ramavtalslistan, bilaga 1 i 
handlingarna, förutom:- Revisionstjänster. Krokoms kommun har inga 
önskemål om att nya upphandlingar ska läggas till i ramavtalslistan för 
närvarande. Krokoms kommun rekommenderar Upphandlingskontoret att 
använda de nationella ramavtal som finns i den mån det går. Till exempel 
ramavtal via SKL Kommentus respektive Kammarkollegiet.   

Till det har kommit förslag om att lägga till ”Krokoms kommun betonar 
vikten av att upphandlingarna ska utformas på ett sätt som möjliggör för 
företag, i kommunen, att delta på ett sätt som gagnar kommunen, sett ur ett 
helhetsperspektiv.” 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 
tillägget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Upphandlingskontoret i Östersund 
Linda Näsén, inköps- och upphandlingssamordnare 
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Ks § 26Dnr 2019-000015  

Valärenden, val av representant till Kultur Z, Val av 
representant till Folkhälso Z 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Jan Runsten, MP, väljs till ledamot i Kultur Z. Oppositionen 

återkommer vid ett senare möte med ersättarplatsen. 

2 Karin Jonsson, C, väljs som ledamot i Folkhälso Z. Pia Hernerud, S, 
väljs som ersättare i Folkhälso Z. 

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Val av ledamot och ersättare ska göras till Kultur Z och Folkhälso Z. 

Förslag finns om att välja Jan Runsten, MP, som ledamot i Kultur Z. 
Oppositionen återkommer vid ett senare möte med ersättarplatsen. 
Förslag finns om att välja Karin Jonsson, C, som ledamot och Pia Hernerud, 
S, som ersättare i Folkhälso Z. 

Efter fråga på de föreslagna finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
val av dessa. 

_____ 

Kopia till 
De valda 
Kultur Z 
Folkhälso Z 
Mats Hurtig, kultursamordnare 
Erika Andersson, folkhälsosamordnare 

Presidielådan för bevakning av val av oppositionsplats till Kultur Z 
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Ks § 27 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
  Dnr 23 
1 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: ekonomirapporten, december 

2018 
 
  Dnr 28 
2 Svenska ESF-rådet: information från ESF-podden daterad 190118 
 
  Dnr KS 18/283 
3 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 181204 § 146, 

Revisionsrapport – Uppföljande granskning av kompetensförsörjning 
 
  Dnr KS 19/004 
4 Kommunstyrelsens presidium:  korta anteckningar från möte 190129 
 
  Dnr KS 19/045 
5 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll Regionens samverkansråd och 

Primärkommunala samverkansråd 190114 
_____ 
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Ks § 28 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 § 28 (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. 

   Dnr KS 18/304 
11 Medborgarförslag – Inför tre terminer på skolorna i Krokoms kommun. 
_____ 

 
Revisionsrapporter 
     Dnr KS 18/236 
1 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport per juni 2018. 

Revisionsrapporten riktar sig till kommunstyrelsen och svar önskas 
senast den 15 december. 

     Dnr KS 18/324 

2 Revisionsrapport - Granskning av insatser enligt LSS, tillgänglighet 
allmänna fritids- och kulturutbudet. Svar önskas senast den 30 mars 
2019. 

_____ 
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