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Ks § 29 Dnr 2019-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Dagens föredragningslista godkänns. 

_________________________________ 
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Ks § 30 Dnr 2019-000021  

Informationer och föredragningar 
* IT 
 Jan Söderman, IT-chef presenterar status, framtidsutmaningar, behov 
 och kostnader som är kopplat till detta 

* Medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse, ärende 3 
 Mariana Handler, kommunpolis 

* Medborgarförslag – Inför tidsbegränsade chefsförordnanden, 
 ärende 8, Anne Vågström, HR-chef 

* Personalekonomiskt bokslut  
 Anne Vågström, HR-chef, med är också Regina Stenlund Pettersson, 
 HR-konsult och Caroline Versvåg, HR-konsult 

* Internkontroll, ärende, ärende 9 
 Åke Wilhelmsson, utvecklingschef 

* Samarbete Åre – Krokom, inom VA och Renhållning, ärende 5 
 Oscar Aspman, verksamhetschef för vatten och renhållning, Ulla Schill, 
 samhällsbyggnadschef 

* Risk- och konsekvensanalys Kvarna,  
 Anna Berkestedt, socialchef  

_____  
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Ks § 31 Dnr 2019-000016  

Medborgarlöfte 2019-2020, 
samverkansöverenskommelse 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen antar medborgarlöfte 2019-2020 och 
 samverkansöverenskommelse.  

_______________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Polisen och Krokoms kommun ska årligen utifrån riskanalys och 
medborgardiaslog komma överens om prioriterade områden och utfästa 
löften för åtgärder som ska genomföras. 

Ett förslag finns upprättat för medborgarlöfte 2019-2020 och 
samverkansöverenskommelse.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 
medborgarlöfte 2019-2020 och samverkansöverenskommelse. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Mariana Handler, kommunpolis 
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Ks § 32 Dnr 2018-000270  

Komplettering av beslut om finansieringen "CAT III - 
Start och landning vid dimma - Åre Östersund Airport" 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens medfinansieringsbeslut (dnr 2018–000270 §190) för 

projektet ”Cat III - start och landning vid dimma – Åre Östersund 
Airport” kompletteras med följande skrivning och redovisning:  

- Stöd har getts med hänvisning till bestämmelserna i GBER, 
”Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre 
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget” (artikel 56a). 
Villkoren i EU-kommissionens förordning GBER anses uppfyllda på sätt 
som framgår av bilaga till tjänsteskrivelse i ärendet. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Krokoms kommun tog den 25 oktober beslut om att 
medfinansiera Swedavia ABs projekt ”CAT III – start och landning vid 
dimma – Åre Östersund Airport”, (dnr 2018-000270 §190).  

Utifrån diskussioner som Region Jämtland Härjedalen fört med 
representanter från näringsdepartementet har det framkommit att samtliga 
medfinansiärerna till Swedavia ABs investering på Åre Östersund Airport 
gällande ”Cat III- start och landning i dimma – Åre Östersund Airport” skall 
i sina beslut hänvisa till hur villkoren i EU-kommissionens förordning, 
GBER anses uppfyllda.  

I bifogade bilaga till tjänsteutlåtande redovisas hur villkoren i EU-
kommissionens förordning GBER anses uppfyllda och därmed det stöd som 
Krokoms kommun lämnat till investeringen på Åre Östersund Airport inte 
strider mot gällande EU-regler och betraktas som ett otillåtet statsstöd. 
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Ks § 32 (forts) Dnr 2018-000270  

Komplettering av beslut om finansieringen "CAT III - 
Start och landning vid dimma - Åre Östersund Airport" 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande komplettering av beslut medfinansiering CAT III 
Bilaga till tjänsteutlåtande komplettering av beslut medfinansiering CAT III 
Tabell för kommunerna 
Artiklar 107, 108 
Kommissionens förordning (EU) 2017-1084 
Kommissionens förordning (EU) nr 651 2014, med markeringar 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Kommunstyrelsens 
medfinansieringsbeslut (dnr 2018–000270 §190) för projektet ”Cat III - start 
och landning vid dimma – Åre Östersund Airport” kompletteras med 
följande skrivning och redovisning: - Stöd har getts med hänvisning till 
bestämmelserna i GBER, ”Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av 
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga 
med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget” (artikel 
56a). Villkoren i EU-kommissionens förordning GBER anses uppfyllda på 
sätt som framgår av bilaga till tjänsteskrivelse i ärendet. 

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

Kopia till 
Region Jämtland/Härjedalen, Sven Winemark inklusive blankett 
Jonas Törngren, kommundirektör 
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Ks § 33 Dnr 2018-000176  

Förhandling med Åre kommun om att finna en 
gemensam lösning för VA- och 
renhållningsorganisation 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommundirektören får i uppdrag att gå vidare med en förstudie till en 

kostnad av 125 tkr som bekostas av vatten- respektive 
renhållningskollektiven. 

 

Protokollsanteckning 
Eva-Lena Blom, JVK, vill i protokollsanteckning poängtera att det alltid ska 
framgå vem som står bakom ett initiativärende. 

_____ 

Bakgrund 
Ärendet grundar sig på ett initiativärende som har skrivits av Niklas Rhodin, 
Socialdemokraterna. 

Kommunstyrelsen utsåg den 19 juni 2018 kommundirektören och samhälls-
byggnadsnämndens presidium att förhandla med Åre kommun om att bilda 
en gemensam VA-organisation. Beslutet kompletterades den 25 oktober 
2018, så att även renhållningsverksamheten ingår i uppdraget. 

2018-10-05 fick verksamhetschefen för Vatten och renhållning och tekniska 
chefen i Åre kommun direktörernas uppdrag att översiktligt utreda 
förutsättningarna för ett samarbete. Utredningen levererades 2019-02-11 
med slutsatsen att ett gemensamt bolag kan vara ett bra alternativ. Förslaget 
är därför att inleda en gemensam förstudie om bolagisering av 
verksamheterna. Förstudien är kostnadsberäknad till 250 000 kr och delas 
lika mellan kommunerna. 

Underlag för beslut 
Ks §§ 119 och 191, dnr 2018-000176  
Tjänsteutlåtande VA-samarbete Åre  
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Ks § 33 (forts) Dnr 2018-000176  

Förhandling med Åre kommun om att finna en 
gemensam lösning för VA- och 
renhållningsorganisation 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, föreslår i ändring att förslaget ändras till – 
Kommundirektören får i uppdrag att gå vidare med en förstudie till en 
kostnad av 125 tkr som bekostas av vatten- respektive 
renhållningskollektiven. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, ändringsförslag. 

Eva-Lena Blom, JVK, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommundirektören får i 
uppdrag att genomföra en förstudie som ska utreda om bolagisering av 
vatten- och renhållningsverksamheterna i Krokoms och Åre kommun är ett 
bra alternativ. Medel för förstudien, 125 000 kr, bekostas av vatten- 
respektive renhållningskollektiven. 

Till det har kommit ett ändringsförslag om att kommundirektören får i 
uppdrag att gå vidare med en förstudie till en kostnad av 125 tkr som 
bekostas av vatten- respektive renhållningskollektiven. 

Ordförande kommer att ställa ändringsförslaget mot grundförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

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

_____ 

Kopia till 
Åre kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jonas Törngren, kommundirektör 
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Ks § 34 Dnr 2019-000073  

Fråga till kommunstyrelsen ang gruvbrytning i Berg 
och Åre kommuner 
Kort sammanfattning 
Mats Åkermo har inkommit med en fråga om kommunstyrelsens inställning 
till brytning i Oviken (Bergs kommun), i området Önsta-Storåsen och 
Myckelåsen (Åre kommun).  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Krokoms kommun har ambitionen att följa de ställningstaganden som är 

gjorda i Vattenplan för Storsjön. 

2 Krokoms kommun kommer att arbeta mot de mål som är antagna i 
 Hållbarhetsstrategin. 

3 Kommunstyrelsen gör en skrivelse till media om sitt ställningstagande 
angående förbud mot brytning av vanadin i alunskiffer. 

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Vattenplan Storsjön 
Kommunerna runt Storsjön har tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands 
län arbetat fram en Vattenplan för Storsjön. I den har kommunerna, i kapitel 
4, gjort gemensamma mål och ställningstaganden. Kapitel 5 handlar om en 
lägesbeskrivning av Storsjöns vattensystem och i kapitel 5.16 är mineraler 
och täkter beskrivet.  
Hållbarhetsstrategi för Krokoms kommun 
Kommunstyrelsen i Krokoms kommun antog en Hållbarhetsstrategi för 
kommunen 2018-11-21. I strategin finns sju målområden. Två av dem har 
viss koppling till gruvplanerna i Oviken (se nedan) 
2.5.4 Vatten  
Vattnet i vår kommun - dricksvatten, grundvatten, sjöar och vattendrag - är 
och ska vara av god kvalitet och får inte försämras. Föroreningar, 
övergödning och försurning ska motverkas. Målet omfattar allt vatten i 
kommunen. Det ska vårdas och hålla hög status. Inga försämringar 
accepteras.  
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Ks § 34 (forts) Dnr 2019-000073  

Fråga till kommunstyrelsen ang gruvbrytning i Berg 
och Åre kommuner 
2.5.2 Energi  
Energianvändningen ska effektiviseras och arbetet för att övergå till hållbara 
och förnybara energikällor ska fortsätta. Krokom ska bli en fossilbränslefri 
kommun. Målsättningen omfattar främst uppvärmning, elanvändning och 
resor/transporter. Kommunen bör därför arbeta med exempelvis resepolicy, 
utbildning i eco-driving samt energibesparing och energieffektivisering i 
lokaler. Användning av fossila bränslen ska fasas ut och produktion av 
förnybar energi stimuleras. Kommunen prövar förutsättningarna för egen 
produktion av förnybar energi. Ingen uranbrytning eller brytning där uran är 
en biprodukt, ingen brytning av vanadin i alunskiffer ska ske i kommunen, vi 
motsätter oss även prospektering och provborrning av uran, det gäller även 
alla mineraler i uranrika områden.  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Marie Svensson, V, föreslår att kommunstyrelsen gör en skrivelse till media 
om kommunstyrelsens ställningstagande angående förbud mot brytning av 
vanadin i alunskiffer. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att frågorna besvaras med 
att Krokoms kommun har ambitionen att följa de ställningstaganden som är 
gjorda i Vattenplan för Storsjön. Krokoms kommun kommer att arbeta mot 
de mål som är antagna i Hållbarhetsstrategin.  

Till det har kommit förslag om tillägg med en punkt 3 om att 
kommunstyrelsen gör en skrivelse till media om sitt ställningstagande 
angående förbud mot brytning av vanadin i alunskiffer. 

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. 
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Ks § 34 (forts) Dnr 2019-000073  

Fråga till kommunstyrelsen ang gruvbrytning i Berg 
och Åre kommuner 
Kopia till 
Mats Åkermo 
Nils-Erik Werner, mijöstrateg 
Presidielådan för bevakning av skrivelse 
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Ks § 35 Dnr 2019-000063  

Länsstyrelsens aktualitetsprövning av framtidsplanen, 
översiktsplan 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner begäran om sammanfattad redogörelse 

för Översiktsplan ”Framtidsplan” av Länsstyrelsen enligt 3 kap 28§ 
PBL. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen ska lämna en sammanfattande redogörelse minst en gång 
under varje mandatperiod eller när kommunen begär det enligt 3 kap 28§ 
PBL. 
 
Syftet med länsstyrelsens sammanfattande redogörelse av översiktsplan är att 
aktualitetspröva den. Länsstyrelsen redovisar om statliga- och 
mellankommunala intressen samt om översiktsplan är aktuell i förhållande 
till de lagkrav som ställs på innehållet i 3 kap 5§ PBL. Enligt 3 kap 27§ plan 
- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under varje 
mandatperiod pröva om kommunens översiktsplan är aktuell i förhållande 
till de lagkrav som ställs på innehållet i 3 kap. 5§ PBL. 

 

Enligt PBL 3 kap 27§ ska det framgå i översiktsplanen  

   1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
 vattenområden, 

   2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
 bevaras, 

   3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa 
 gällande miljökvalitetsnormer, 

   4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
 samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 
 planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 
 kommunen, 
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Ks § 35 (forts) Dnr 2019-000063  

Länsstyrelsens aktualitetsprövning av framtidsplanen, 
översiktsplan 
   5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, 

   6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses 
 i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

   7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan 
 följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade 
 samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra, och 

   8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt 
 den gör det och skälen för avvikelsen. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner begäran om sammanfattad redogörelse för 
Översiktsplan ”Framtidsplan” av Länsstyrelsen enligt 3 kap 28§ PBL. 

Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 36 Dnr 2018-000216  

Medborgarförslag - Inför tidsbegränsade 
chefsförordnanden 
Kort sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Krokoms kommun 
ska införa tidsbegränsade chefsförordnanden på kommunala tjänster.  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med motivering enligt 

nedan. 

2 HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ledarskapet i 
organisationen ska följas upp på ett tydligare sätt.   

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Förslagsställarna föreslår att kommunen inför tidsbegränsade 
chefsförordnanden på kommunala tjänster. Fördelarna med detta skulle 
enligt förslagsställarna vara att: 
Medarbetare som är nyfikna på chefsuppdrag får möjlighet att prova på 
uppdraget några år. 
Medarbetare som vill trappa ner eller som ledsnat på att vara chef får 
möjligheten att återgå till sin grundtjänst. 
Medarbetare som av olika anledningar inte fungerade som chef får gå till 
annan tjänst. 
Det finns ett antal fördelar med tidsbegränsade chefsförordnanden, några av 
dessa tas upp av förslagsställarna. Det finns också ett antal nackdelar med 
tidsbegränsade chefsförordnanden. Tidigare var det vanligt att personer som 
anställdes som chefer hade arbetat i ett yrke inom det verksamhetsområde de 
sedan blev chef inom. Undersköterskan blev enhetschef, läraren blev rektor 
och så vidare. Idag är chef ett yrke i sig och det är vanligt att den som 
innehar en chefsroll inte har någon bakgrund inom de yrken som denna 
leder. Detta medför att det är svårt att hitta en naturlig grundanställning för 
de personer som rekryteras som chefer. Organisationer som har 
tidsbegränsade chefsförordnanden med en grundanställning i botten riskerar 
att ha många välavlönade handläggare och utredare i stabsfunktioner då man 
inte hittar andra naturliga grundanställningar.  
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Ks § 36 (forts) Dnr 2018-000216  

Medborgarförslag - Inför tidsbegränsade 
chefsförordnanden 
Detta medför ett problem i sig då det inte är givet att en tidigare chef är den 
som är mest lämpad som handläggare eller utredare.  

Det är inte heller givet att det finns en vakans i organisationen den dag en 
chef ska lämna sitt förordnande vilket riskerar att skapa ökade kostnader.  
Chef är ett svårrekryterat yrke idag. Att erbjuda tidsbegränsade 
chefsförordnanden riskerar att försämra attraktiviteten i yrket och skapa 
sämre rekryteringsförutsättningar. Man kan också ifrågasätta om det är 
rimligt att erbjuda sämre trygghet för chefer, som har en särskild ställning i 
organisationen och som är arbetsgivarens förlängda arm, än för de 
medarbetare som dessa ska leda.      
När det gäller de positiva aspekter som förslagsställarna nämner så kan man 
sträva efter att uppnå dessa på andra sätt än via tidsbegränsade 
chefsförordnanden. I kommunens kompetensförsörjningsplan finns en 
aktivitet att starta ett utvecklingsprogram för potentiella chefer. Detta skulle 
ge nyfikna medarbetare en inblick i chefsrollen och i förlängningen en 
möjlighet att testa på ledarskapet. Den som innehar ett chefsuppdrag och inte 
trivs med det, kan självklart avsluta detta. Om medarbetaren innehar en 
kompetens som är attraktiv för kommunen så strävar man efter att erbjuda 
andra möjligheter inom organisationen. Som stor arbetsgivare kan vi 
möjliggöra en rörlighet i organisationen, vilket redan görs i stor utsträckning 
idag.  

Det kanske vanligaste argumentet för tidsbegränsade chefsförordnanden är 
att man på ett enkelt sätt kan avsluta chefer som inte fungerar 
tillfredsställande. Kommunledningsförvaltningen anser dock att det bör vara 
ett krav på organisationen att kunna hantera medarbetare som inte fungerar i 
sina roller, oavsett anställningsform och förordnande eller ej. Att tydligare 
följa upp hur chefer fullgör sitt uppdrag och vilket stöd de behöver är ett sätt 
att nå detta.  
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Ks § 36 (forts) Dnr 2018-000216  

Medborgarförslag - Inför tidsbegränsade 
chefsförordnanden 
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det finns flera nackdelar 
med tidsbegränsade chefsförordnanden som är svåra att bortse från, där 
rekryteringsutmaningen är den största. Samtidigt kan de positiva aspekterna 
som skulle kunna följa av tidsbegränsade chefsförordnanden uppnås på 
andra sätt.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås 
och att HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur 
ledarskapet i organisationen kan följas upp på ett tydligare sätt än idag. 

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

Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget. 

Jan Englund, SD, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
avslår medborgarförslaget. HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett 
förslag på hur ledarskapet i organisationen ska följas upp på ett tydligare 
sätt. 
Till det har kommit bifall till medborgarförslaget. 

Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot bifall till 
medborgarförslaget. Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på grundförslaget mot bifall till medborgarförslaget finner 
ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget. 

_____ 

Kopia till 
Anne Vågström, HR-chef 
Förslagsställarna 
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Ks § 37 Dnr 2019-000040  

Internkontroll 2019 
Kort sammanfattning 
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter, gällande 2019, är 
utarbetad för godkännande i kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplanen för 2019. 

2. Under hösten 2019 initierar kommunstyrelsens presidium ett arbete där 
 politiken ska vara mer involverad i internkontrollplanen. 

3 I befintlig plan ska infogas bildnoter och förklaringar till diagram och 
 bilder. Även den pedagogiska beskrivningen av texten i planen ska 
 underlättas.   

_______________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda 
målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras. 

Detta innefattar 

• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm. 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän 

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp har utifrån inventerade 
riskområden gjort en riskanalys och med detta som underlag, kommit fram 
till ett förslag till Internkontrollplan, gällande 2019.        

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Kjell Sundholm, KD, och Malin Bergman, C, föreslår i tillägg att 
kommunstyrelsens presidium under hösten 2019 initierar ett arbete där 
politiken ska vara mer involverad i internkontrollplanen. I befintlig plan ska 
infogas bildnoter och förklaringar till diagram och bilder. Även den 
pedagogiska beskrivningen av texten i planen ska underlättas. 
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Ks § 37 (forts) Dnr 2019-000040  

Internkontroll 2019 
Niklas Rhodin, S, förslår bifall till Kjell Sundholms, KD, och Malin 
Bergmans, C, tilläggsförslag. 

Hans Åsling, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner internkontrollplanen för 2019. 

Till det har kommit förslag med tillägg att kommunstyrelsens presidium 
under hösten 2019 initierar ett arbete där politiken ska vara mer involverad i 
internkontrollplanen. I befintlig plan ska infogas bildnoter och förklaringar 
till diagram och bilder. Även den pedagogiska beskrivningen av texten i 
planen ska underlättas. 

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 
Åke Wilhelmsson, för färdigställande av dokumentet utifrån beslutspunkt 3 
som sedan skickas till diariet 
Sara Anselmby, kanslichef, inklusive plan efter att den har färdigställts 
Presidielådan för bevakning, hösten 2019 
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Ks § 38 Dnr 2019-000079  

Initiativärende - Dialogmöte med föräldrar med 
anledning av brist på förskoleplatser 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Initiativärendet besvaras med att det inte ligger inom kommunstyrelsens 
 verksamhetsområde. Kopia, för kännedom, skickas till barn- och 
 utbildningsnämnden. 

________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Idag pendlar många föräldrar dagligen till bland annat Ås för barnomsorg. 
Vissa familjer reser upp till 10 mil extra per dag (utöver restid till arbetet) för 
att lämna och hämta sina barn. Till hösten är det fortfarande fler barn än 
platser och oron är stor, 
Eva-Lena Blom, Jämtlands Väl Krokom, föreslår därför i sitt initiativärende 
att; 

- Kommunen och politiken kommunicerar snarast med föräldrar och 
 berörd personal kring hur en snar lösning kan komma till stånd gällande 
 förskoleplatser i och kring Krokom. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Malin Bergman, C, föreslår att initiativärendet besvaras med att det inte 
ligger inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kopia, för kännedom, 
skickas till barn- och utbildningsnämnden. 

Eva-Lena Blom, JVK, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som har lagts på mötet. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom 
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Ks § 39 Dnr 2019-000082  

Val av ledamöter till kommunala integrationsrådet  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till kommunala 

integrationsrådet från och med 2019 till dess att nya ledamöter utses 

Namn    
”Dufla” Mohamed Ahmed Idris från Eritrea 

Almaz Okube från Eritrea 

Abdul Rahman Khalaf från Syrien 

Yousef Alemi från Afghanistan 

Andreas Richter från Tyskland 

Laksana Odin från Thailand 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den 28 februari 2018 antog kommunfullmäktige reglemente för kommunala 
integrationsrådet, KIR.   

Sex (6) av rådets ledamöter ska vara utlandsfödda invånare bosatta i 
Krokoms kommun från olika utomnordiska länder med stort 
samhällsengagemang och med fördel medlem och aktiv i Krokoms 
kommuns föreningsliv. Enligt reglementet ska kommunstyrelsen fastställa 
vilka sex som ska ingå i integrationsrådet under mandatperioden. 

Föreslagna ledamöter kommer från Eritra, Syrien, Afghanistan, Tyskland 
och Thailand. Detta för att skapa en så stor bredd som möjligt vad gäller 
bakgrund och perspektiv på integrationsaspekterna i enlighet med rådets 
syfte. 

I arbetet med att ta fram kandidater har verksamhetschefen för Arbete och 
Integration tagit hjälp av Krokoms Internationella Vänskapsförening och 
integrationshandledare för att hitta individer med stort samhällsengagemang 
och brett kontaktnät. 
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Ks § 39 (forts) Dnr 2019-000082  

Val av ledamöter till kommunala integrationsrådet  
Det har inte funnits ett integrationsråd i Krokoms kommun tidigare och 
kommunen kan se behov av att ändra sammansättningen av integrationsrådet 
längre fram. Därför föreslås ledamöterna utses från och med 2019 till dess 
att nya ledamöter utses. 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 11 februari 2019 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Marie Svensson, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att ”Dufla” Mohamed 
Ahmed Idris från Eritrea, Almaz Okube från Eritrea, Abdul Rahman Khalaf 
från Syrien, Yousef Alemi från Afghanistan, Andreas Richter från Tyskland, 
Laksana Odin från Thailand utses till ledamöter i kommunala 
integrationsrådet från och med 2019 till dess att nya ledamöter utses. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Elisabeth Wickzell, verksamhetschef för arbete och integration, f v b till de 
valda 
Birgitta Eriksson, kansliet 
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Ks § 40 Dnr 2019-000015  

Valärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen väljer nedanstående fondstyrelser. 

2 Från och med mandatperioden 2023-2026 väljer socialnämnden Jonas 
 Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond. Kommunstyrelsen ska 
 fortsättningsvis vara fondförvaltare. 

3 Kommunstyrelsen reviderar reglemente och stadgar för fondstyrelserna. 

4 Fondstyrelserna lämnar in en kort berättelse om året som har gått, i mars 
månad året därpå. 

5 Kommunstyrelsen överväger att införa arvoden till fondstyrelserna. 

6 De fonder som avslutades under föregående mandatperiod redovisas hur 
de har avslutats. 

7 Delegation ges till Mats Hurtig, kultursamordnare och Ann-Marie Ågran 
att för fonden Gullan och Eric Hemmingssons stiftelse sköta löpande 
arbete såsom omramning och skötsel av konsten. 

8 Jannike Hillding, M, väljs som ledamot till samiska samrådsgruppen. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 
Valberedningen rekommenderar kommunstyrelsen besluta att revidera 
reglemente och stadgar för donationsfonderna.  
Nuvarande reglemente är från 1987. Fonderna har donationsbreven som 
utgångspunkt i sitt arbete. 
Med nuvarande ordning att det är kommunstyrelsens ledamöter som skriver 
under årsredovisningen då bör det finnas ett krav på fondstyrelserna att 
lämna in en kort berättelse om det året som gått. 
Valberedningen föreslår att kommunstyrelsen överväger att i reglementet 
införa arvoden till fondstyrelserna.  
Under föregående mandatperiod har ett stort antal små fonder avslutats tack 
vare en tillfällig öppning i lagstiftningen. Ang dessa fonder bör det redovisas 
hur de avslutats.  
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Ks § 40 (forts) Dnr 2019-000015  

Valärenden 
Val av fondstyrelser 
Syskonen Erikssons i Lundsjöns donationsfond 
Ändamål: Förvaltning av medel och fastighet i Aspås/Lundsjön. 
Valberedningen föreslår en tillfällig utökning av styrelsen till 6 ledamöter. 

Ledamöter 
Leif Jonsson, Aspås ordförande  ov 
Britt Larsson, Aspåsböle  ov 
Bertil Persson, Aspås  ov 
Rune Mats, Rensbodarna  ov 
Eivor Olofsson, Lundsjön  nv 
Laila Göransdotter, Lundsjön ov 
Ersättare 
Gunnar Persson, Näversjön ov 
Lisa Whass, Brattåkern Aspås ov 
Torben Nilsson, Aspås  ov 
_____  
 
Bröderna Grelssons Jordbruksfond 
Ändamål: Till studier bland yrkesverksamma jordbrukare i ”Alsens 
kommun” och till stipendier bland yrkesverksamma yngre jordbrukare i 
”Alsens kommun”. 

Ledamöter 
Nils-Bertil Nilsson, Trång, ordförande nv 
Rolf Lilja, Kougsta,   ov 
Karin Wallén, Valne  ov 
Ersättare 
Alf Edfeldt, Kougsta  

_____  
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Ks § 40 (forts) Dnr 2019-000015  

Valärenden 
Gullan och Eric Hemmingssons stiftelse 
Ändamål: Inköp av konst av erkända Jämtländska konstnärer för 
Blomstergårdens prydande. 
Valberedningen föreslår att delegation ges till Mats Hurtig och Ann-Marie 
Ågran gällande löpande arbete som omramning och skötsel av konsten.  

Pia Hernerud, Valne, ordförande nv 
Malin Bergman, Sånghusvallen nv 
Niklas Rohdin, Krokom  nv 
Björn Hammarberg, Åflo  nv 
Ann-Marie Ågran, chef SÄBO nv 
Mats Hurtig, kultursamordnare nv 

_____  

Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond 
Ändamål: ”För lindrande af sjukdom och nöd och som bidrag till öfrigt i 
ekonomiskt hänseende mindre väl lottade personer inom Ås socken”.  
Enligt gamla reglementet ska socialnämnden utse fondstyrelse. 
kommunstyrelsen ska fortsättningsvis vara fondförvaltare. Då reglementet 
säger att det är socialnämnden som ska utse ledamöterna föreslår 
valberedningen så. 

Ledamöter 
Ingrid Torstensson, Ås, Ordförand ov 
Birger Backlund, Kännåsen ov 
Nils Gunnar Nilsson, Dille  nv 
Ersättare 
Ingela Rönnestrand, Ås  ov 
Maria Isberg, Ås  ov 

_____ 

Fonder ej förvaltade av kommunen där kommunen utser en 
styrelseledamot 
Tullusfonden: Donationsfonden har egen förvaltning av medlen och 
årsmöten då styrelsen utses. 
Ledamot utsedd av kommunen:  Per Olle Persson, Tullus 
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Ks § 40 (forts) Dnr 2019-000015  

Valärenden 
Sigrid och Gustaf F Boströms minnesfond: Donationsfonden förvaltas av 
styrelsen, Länsstyrelsen utser en ledamot, Kyrkan en ledamot och 
kommunen en ledamot. 
Ändamål: för pensionärer i Aspås. 
Ledamot utsedd av kommunen:  Siv Gahlin, Aspås,  Ersättare Niklas 
Höglund 
_____  

Stiftelsen Lennart och Brita Hallströms minnesfond 
Valberedningen har kontaktat Nils-Åke Hallström om fortsatt engagemang 
från kommunen.  
Nils-Åke Hallström återkommer med besked om kommunen fortsättningsvis 
ska ha någon representant i minnefonden. 

_____  

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

_____ 

Övriga val  
Kommunstyrelsen ska välja en ledamot och en ersättare till den samiska 
samrådsgruppen. 

Till ledamot föreslås Jannike Hillding, M. 

Oppositionen återkommer med ersättarplatsen. 

_____  

Oppositionen återkommer med ersättarplats i Kultur Z 

_____  
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Ks § 40 (forts) Dnr 2019-000015  

Valärenden 
Förslag  
Förslag till beslut gällande fondstyrelserna; 

Kommunstyrelsen väljer föreslagna personer till fondstyrelserna. Från och 
med mandatperioden 2023-2026 väljer socialnämnden Jonas Erssons och 
Märta Jönsdotters välgörenhetsfond. Kommunstyrelsen ska fortsättningsvis 
vara fondförvaltare. Kommunstyrelsen reviderar reglemente och stadgar för 
fondstyrelserna. Fondstyrelserna lämnar in en kort berättelse om året som 
har gått, i mars månad året därpå. Kommunstyrelsen överväger att införa 
arvoden till fondstyrelserna. De fonder som avslutades under föregående 
mandatperiod redovisas hur de har avslutats. Delegation ges till Mats Hurtig, 
kultursamordnare och Ann-Marie Ågran att för fonden Gullan och Eric 
Hemmingssons stiftelse sköta löpande arbete såsom omramning och skötsel 
av konsten. 

Förslag till beslut gällande ledamot till samiska samrådsgruppen; 

Jannike Hillding, M, väljs som ledamot till samiska samrådsgruppen. 

Beslutsgång 
Efter fråga på förslag gällande fondstyrelserna, punkterna 1-7, finner 
ordförande att kommunstyrelsen bifaller dessa. 

Efter fråga på förslag gällande val av Jannike Hillding, M, som ledamot till 
samiska samrådsgruppen, punkten 8, finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
De valda 
Socialnämnden 
Maria Söderberg, ordförande i valberedningen 
Birgitta Eriksson, kansliet 
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Ks § 41 Dnr 2018-000272  

Kommundirektören informerar 
Kommundirektören informerar om följande: 

* Utvecklings- och tillväxtstrategin som går ut till gruppledarna för 
 diskussion i partierna. Avstämningar sker vi kommunstyrelsens möten i 
 april. Ett inriktningsbeslut tas av kommunfullmäktige den 12 juni 2019. 

_____  

Kopia till 
Kommunstyrelsens möten i april 2019 
Kommunfullmäktige 12 juni 2019 
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Ks § 42 Dnr 2019-000012  

Delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
 som förtecknats nedan. 

      ____ 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande 
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte 
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv 
ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: 

    Delegat 

   Dnr KS 19/010 
   Dnr KS 19/023 
   Dnr KS 19/024 
1 Ordförandebeslut 190129, Ansökan till Krokoms Ks ordf 
 kommuns utvecklingsfond 
 
   Dnr KS 19/078 
2 Fullmakt åt Region Jämtland Härjedalen att genomföra Kommundir 
 upphandling av Programvaror och programvaror som 
 molntjänst 2016 
_____ 
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Ks § 43 Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
  Dnr 28 
1 Östersunds kommun/Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan:  

protokoll 190225 
 
2 Östersunds kommun/Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan:  

protokollsutdrag 190225, § 8 – Valärenden 
 
  Dnr KS 18/061 
3 Samhällsbyggnadsnämnden:  protokollsutdrag 190205, § 8 – Uppföljning 

av internkontrollplan 2018 
 
  Dnr KS 18/277 
4 Trafikverket:  skrivelse 190211, återkoppling efter remiss av Förslag 

kategorisering av cykelnätet 
 
  Dnr KS 18/298 
5 Naturvårdsverket: skrivelse 190207, beslut efter inkomna remissvar att 

upphäva allmänna råd AR 93:10, Fiskodling – Planering, tillstånd, tillsyn 
 
  Dnr KS 19/004 
6 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 190205 och 

190225 
 
  Dnr KS 19/029 
7 SmåKom:  nyhetsbrev 190228 
 
  Dnr KS 19/045 
8 Region Jämtland Härjedalen:  minnesanteckningar samråd RKM 190222 
 
9 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll Primärkommunala 

samverkansrådet 190211 
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Ks § 43 (forts) Dnr 2019-000013  

Meddelanden 
  Dnr KS 19/061 
10 Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande:  skrivelse till 

Trafikverket 190206, med anledning av Åre kommuns anmodan om att 
upphöra med saltning av vägar 

_____ 
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Ks § 44 Dnr 2019-000019  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  
   Dnr KS 18/137 
1 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 
2 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 

   Dnr KS 18/245 
3 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 
4 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 
5 Medborgarförslag – Miniramp för skateboard, inlines och kickbike 

bredvid Ås skola 
 Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 

ärendet senast den 24 april 2019. 

   Dnr KS 18/258 
6 Motion – Satsning på härproduktion 
 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

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

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 
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   Dnr KS 18/265 
8 Motion – Säkrare skolvägar 
 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/304 
9 Medborgarförslag – Inför tre terminer på skolorna i Krokoms kommun. 
 Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv 

senast den 14 maj 2019. 
   Dnr KS 18/333 
10 Motion – sex timmars arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden! 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

   Dnr KS 19/009 
11 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

   Dnr KS 18/329 
12 Medborgarförslag – Barn vars föräldrar är föräldralediga för ett 
 yngre syskon ska ha rätt till fritids. Medborgarförslaget remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet 
 senast i september 2019. 

   Dnr KS 19/026 
13 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola 
 och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till 
 samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2019. 

   Dnr KS 19/033 
14 Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga 
 skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barn- 
 och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2020. 
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   Dnr KS 19/072 
15 Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium. 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

   Dnr KS 19/071 
16 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till 
 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. 

   Dnr KS 19/070 
17 Motion – Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen. 
 Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

   Dnr KS 19/069 
18 Motion – Avidentifierade ansökningar till chefstjänster. Motionen 
 remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 senast i februari 2020. 

   Dnr KS 19/068 
19 Motion – Billigare busskort för äldre m fl. Motionen remitteras till 
 kommunfullmäktige för beslut i kommunfullmäktige senast i 
 februari 2020. 

   Dnr KS 19/067 
20 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och 
 miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. 

_____  
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Ks § 44 (forts) Dnr 2019-000019  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  
Revisionsrapporter 
     Dnr KS 18/236 
1 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport per juni 2018. 

     Dnr KS 18/324 
2 Revisionsrapport – Granskning av insatser enligt LSS. 

     Dnr KS 19/091 
3 Revisionsrapport – Grundläggande granskning avseende intern kontroll 

_____ 
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