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Kommunstyrelsen

Ks § 59

Dnr 2019-000020

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
1

Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningslista.

_________________________________________________
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Kommunstyrelsen

Ks § 60

Dnr 2019-000021

Informationer/föredragningar
*

Igångsättningstillstånd för byte av klimatskal på Ås skola, hus D,
östra delen, ärende
Tim Eriksson, byggprojektledare, Ulla Schill, samhällsbyggnadschef,
deltar också

*

Rambudget 2020, tjänstemannaförslag
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Kulturöversynen, ärende
Jonas Törngren, kommundirektör

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 61

Dnr 2018-000302

Kulturöversyn 2018
Kort sammanfattning
Kommundirektören har gett chefen för avdelningen Näringsliv, kultur och
fritid och förvaltningschefen för Barn och utbildning ett uppdrag att göra en
översyn över kommunens kulturverksamheter med fokus på kulturskolan.
Översynen ska synliggöra vad som görs idag och resultera i förslag till
förändringar av både verksamhet, organisation och eventuellt finansiering.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av utredningen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ska återkomma med
förslag på organisatorisk indelning, ledning och placering för
kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten. Förslaget ska vara
kommunstyrelsens tillhanda senast 28 augusti 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har gett chefen för avdelningen Näringsliv, kultur och
fritid och förvaltningschefen för Barn och utbildning ett uppdrag att göra en
översyn över kommunens kulturverksamheter med fokus på kulturskolan.
Översynen ska synliggöra vad som görs idag och resultera i förslag till
förändringar av både verksamhet, organisation och eventuellt finansiering.
Översynen ska bland annat innefatta verksamheten inom kulturskolan,
skapande skola, bibliotek, barnkultur i skolan, fritidsgårdarnas
kulturverksamhet, studieförbund, bygdegårdar och samlingslokaler.
De största föreslagna förändringarna gäller kulturskolans verksamhet där
målet är att med befintliga medel nå fler barn och unga. Förslaget innebär att
kulturskolan ligger kvar under barn- och utbildningsnämnden och att
samverkan allmänkultur och ordinarie skola ska förbättras. Bland annat
föreslås en förändring i undervisningsupplägget; att verksamheten ska
bedrivas på helår istället för, som nu, läsår. Det finns också olika förslag på
hur chefskapet ska förändras samt att gruppverksamhet ska vara norm före
individuell verksamhet.
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Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 61 (forts)

Dnr 2018-000302

Kulturöversyn 2018
Utredningen föreslår vidare att biblioteksverksamheten bibehålls i sin helhet
och att ansvaret för skapande skola flyttas till allmänkulturen för att
samordnas med barnkulturbokningar. Allmänkulturen behöver stärka sin
samverkan med övriga nämnder och förvaltningar för att säkerställa kultur
för alla.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 april 2019
Kulturöversyn 2018 version 21
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen har tagit
del av utredningen. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ska
återkomma med förslag på organisatorisk indelning, ledning och placering
för kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten. Förslaget ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 28 augusti 2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Anna-Carin Svedén, chef för näringsliv, kultur och fritid
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskolan
Presidiet 20 augusti 2019
Kommunstyrelsen 28 augusti 2019
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Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 62

Dnr 2019-000129

Igångsättningstillstånd för byte av klimatskal på Ås
skola, hus D, östra delen
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för byte av klimatskal
på Ås skola, hus D, östra delen enligt samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
2

Finansiering av utbytet tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.

3

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda och
föreslå struktur för skolbyggnader i södra delarna av Krokoms kommun.
Kommundirektören återkommer med förslag till styrelsen den 11
september 2019. Arbetet ska vara väl förankrat i respektive nämnd,
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

4

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att presentera
aktuell underhållsplan av kommunens fastighetsbestånd till
kommunstyrelsen en gång per år.

5

Medborgardialogen kopplas på, även kring de södra delarna, innan
beslut tas kring skolstrukturen i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.

___________________________________________________________
Bakgrund
Ås skola, hus D, östra delen behöver ett nytt klimatskal på grund av
undermåligt underhåll och felaktig konstruktion och uppkomna fuktskador.
Byggnadens takkonstruktion läcker in vatten på vind och ytterväggar.
Takkonstruktionen är bristfällig då den saknar råspont och takpapp under
takpannor. Istället har taket en takduk som är felaktigt monterad som läcker
in vatten vid infästningarna. Ytterväggar och fönster har nått sin tekniska
livslängd och vattenskador har uppstått kring fönster. Byte av klimatskal,
ytterväggar, tak och fönster bör ske för att skydda de invändiga
investeringarna som gjorts under 2018 och trygga byggnadsdelens framtid.
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Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 62 (forts)

Dnr 2019-000129

Igångsättningstillstånd för byte av klimatskal på Ås
skola, hus D, östra delen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att utreda och föreslå struktur för skolbyggnader i södra delarna av
Krokoms kommun. Kommundirektören återkommer med förslag till
styrelsen den 11 september 2019. Arbetet ska vara väl förankrat i respektive
nämnd, samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Kjell Sundholm, KD, föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att presentera aktuell underhållsplan, av kommunens
fastighetsbestånd, till kommunstyrelsen en gång per år.
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår att medborgardialogen kopplas på, även kring
de södra delarna, innan beslut tas kring skolstrukturen i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Eva-Lena Bloms, JVK, tilläggsförslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för byte av klimatskal på Ås skola, hus D,
östra delen enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Finansiering av
utbytet tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
Till det har kommit tre tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslagen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslagen var för sig finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Jonas Törngren, kommundirektör
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Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 63

Dnr 2019-000018

Instruktion för kommundirektören
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektören med följande
tillägg/ändringar
*
-

Under 2.1, under rubriken I kommundirektörens uppgifter ingår, läggs
till;
Upprätta en ändamålsenlig krisorganisation

*

Under 4.1.4 efter första meningen läggs till;
Innan lönesättande samtal sker med förvaltningschef ska
kommundirektören ha samråd med nämndsordförande.

*

Under 4.2.3 ändras stycket till;
Kommundirektören kan initiera organisationsförändringar inom andra
förvaltningar. Efter godkännande av kommunstyrelsen eller berörd
nämnd kan kommundirektören inrätta och avveckla
förvaltningschefstjänster och verksamhetsområden.

_______________________________________________________
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.
Vid kommunstyrelsens sammanträde, den 14 februari 2019, återremitterades
instruktionen för ytterligare utredning utifrån förslag som inkommit.
En ny upplaga finns nu, daterad den 3 april 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår att det under 2.1, under rubriken I
kommundirektörens uppgifter ingår, läggs till;
- Upprätta en ändamålsenlig krisorganisation
Karin Jonsson, C, föreslår att det under 4.1.4 efter första meningen läggs till;
Innan lönesättande samtal sker med förvaltningschef ska kommundirektören
ha samråd med nämndsordförande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 63 (forts)

Dnr 2019-000018

Instruktion för kommundirektören
Karin Jonsson, C, föreslår att stycket under 4.2.3 ändras till;
Kommundirektören kan initiera organisationsförändringar inom andra
förvaltningar. Efter godkännande av kommunstyrelsen eller berörd nämnd
kan kommundirektören inrätta och avveckla förvaltningschefstjänster och
verksamhetsområden.
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
instruktion för kommundirektören.
Till det har kommit två tillägg och ett ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget. Efter det frågar
ordförande på grundförslaget och sist frågar hon på tilläggsförslagen.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförandet att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslagen finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
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Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 64

Dnr 2019-000099

Årsredovisning 2018, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.

Bakgrund
Årsredovisning för 2018 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +1,7 mnkr,
att jämföra med ett budgeterat nollresultat.
Enligt revisionsberättelsen för 2018 bedömer revisorerna att resultatet i
huvudsak är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen ställt upp och
att det ekonomiska målet i budgeten för 2018 om ett nollresultat uppfylls.
Revisorerna bedömer vidare att tillsynsverksamheten måste prioriteras
kommande år eftersom uppsatta mål inte uppnås.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets
årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda
ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 april 2019
Årsredovisning 2018, Jämtlands Räddningstjänstförbund 1 mars 2019
Revisionsberättelse 21 mars 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
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Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr 2019-000099

Årsredovisning 2018, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 65

Dnr 2019-000092

Årsredovisning 2018, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Jämtlands
gymnasieförbund.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.

Bakgrund
Årsredovisning för 2018 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott uppgående till -5,2 mnkr,
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Resultatet är inte förenligt med
det resultatmål som ägarna beslutat om i ägardirektiven för 2018.
Enligt revisionsberättelsen för 2018 bedömer revisorerna sammantaget att
direktionen för förbundet i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt
tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning
och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 april 2019
Årsredovisning 2018, Jämtlands gymnasieförbund 11 mars 2019
Revisionsberättelse 19 mars 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2018 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 66

Dnr 2019-000094

Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.

Bakgrund
Årsredovisning för 2018 har överlämnats till parterna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +43 tkr.
Förbundets utgående egna kapital uppgår till 3 636 tkr vid utgången av år
2018.
Enligt revisionsberättelsen har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker också att styrelsen och dess
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 april 2019
Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet Jämtlands län 4 mars 2019
Revisionsberättelse 19 mars 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
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Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 66 (forts)

Dnr 2019-000094

Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Kopia till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 67

Dnr 2019-000107

Avgift för allmän handling och övrig kopiering
Kort sammanfattning
Krokoms kommuns avgifter för allmän handling reviderades senast 2017.
Avgiften för kopiering/tryck för medborgare/föreningar reviderades senast
1993.
Denna revidering föreslås följa Riksarkivets avgifter för allmänna
handlingar. När det gäller övrig kopiering är förslaget att avgiften följer delar
av Riksarkivets avgifter för allmän handling. Höjer riksarkivet avgiften för
allmän handling höjs avgiften för övrig kopiering i motsvarande del enligt
föreslagen modell.
Kommunen tar ingen avgift för utlämnande av digitala handlingar.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens avgifter för kopiering, tjänster
samt porto gällande begäran om allmän handling följer Riksarkivets avgifter.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att vid fakturering av kopior av allmänhandling
följa kommunens regler kring faktura- och kravhantering.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att för övrig kopiering ta en avgift enligt
modellen för övrig kopiering. Avgiften revideras enligt Riksarkivets
avgifter för kopia av allmän handling .

4.

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för kopiering av allmänna
handlingar samt övrig kopiering gäller vid kommunens samtliga
koperingsmaskiner.

Beskrivning av ärendet
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar fastställs i
tryckfrihetsförordningens. Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen har
den som vill ta del aven allmän handling också rätt att mot avgift få en
avskrift eller kopia av handlingen. Vilken avgift som statliga myndigheter
ska ta ut framgår av avgiftsförordningen (1992:191). Det faller inom
kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift kommunala
myndigheter ska ta ut. Som många andra kommuner i Sverige väljer Krokom
att rätta sig efter riksarkivets avgifter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 67 (forts)

Dnr 2019-000107

Avgift för allmän handling och övrig kopiering
För 2019 gäller följande avgifter på de vanligaste tjänsterna
Avgift för kopia av allmän handling
Storlek
Avgift enkelsida
Avgift dubbelsida
8 kr
A4
4 kr
A3
4 kr
8 kr
Bestyrkt
2 kr / sida
(vidimerad) Lägst 50 kr (utöver kopiering)
kopia
Fakturering av kostnaderna
> 70 kr faktura (< 70 kr kontant)
Modell gällande avgifter för övrig kopiering, baseras på Riksarkivets
avgifter för allmänna handlingar.
Kopieringkostnad upp till 10 kronor debiteras inte. Vid en höjning av
avgifterna avrundas de till jämn 0,5 kr. Avgifterna gäller från och med beslut
i kommunfullmäktige år 2019.
Avgift för övrig kopiering
Storlek Avgift enkelsida
A4
0,5 kr

Avgift dubbelsida
1 kr

A4 färg 1 kr

2 kr

A3

(1/8 av Riksarkivet avgift på 4 kr)

(1/4 av Riksarkivet avgift på 4 kr)

(1/4 av Riksarkivet avgift på 4 kr)

(1/2 av Riksarkivet avgift på 4 kr)

1 kr

(1/4 av Riksarkivet avgift på 4 kr)

A3 färg 2 kr

(1/2 av Riksarkivet avgift på 4 kr)

2 kr

(1/2 av Riksarkivet avgift på 4 kr)

4 kr

(1/1 av Riksarkivet avgift på 4 kr)

Kopieringkostnad upp till 10 kronor debiteras inte
Förslaget gäller revidering av taxan från tidigare beslut 1993-11-25.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

17(47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 67 (forts)

Dnr 2019-000107

Avgift för allmän handling och övrig kopiering
Underlag för beslut
Protokoll KF § 82 2017-09-27
Protokollsutdrag KF § 38 2004-04-28
Avgiftsförordningen (1992:191) § 16, första och andra stycket, och §
17Avgifter för Riksarkivets verksamheter, 2018-02-01
Regler kring faktura- och kravhantering, 2015-01-28
Avgifter för kopiering KF § 83 1993-11-25
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jan Englund, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige beslutar

att kommunens avgifter för kopiering, tjänster samt porto gällande begäran om
allmän handling följer Riksarkivets avgifter. Kommunfullmäktige beslutar att vid
fakturering av kopior av allmänhandling följa kommunens regler kring faktura- och
kravhantering. Kommunfullmäktige beslutar att för övrig kopiering ta en avgift

enligt modellen för övrig kopiering. Avgiften revideras enligt Riksarkivets
avgifter för kopia av allmän handling Kommunfullmäktige beslutar att
avgiften för kopiering av allmänna handlingar samt övrig kopiering gäller
vid kommunens samtliga koperingsmaskiner.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 68

Dnr 2019-000118

Statsbidrag för näringslivsutveckling och ett förbättrat
företagsklimat
Kort sammanfattning
Krokoms kommun har blivit beviljad ett statsbidrag för
näringslivsutveckling och förbättrat företagsklimat som kan nyttjas under
åren 2018-2020. Förslaget är att kommundirektören får mandat att fördela
medel utifrån de prioriterade insatsområdena enligt projektansökan och att
rapportering sker regelbundet till kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att fördela medel
utifrån de prioriterade insatsområdena enligt projektansökan.
Dokumentet godkänns under förutsättning av att kooperativ läggs in
under någon av rubrikerna.
2.

Kommundirektören och näringslivschefen rapporterar regelbundet till
kommunstyrelsens presidium utifrån de insatser som görs.

Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun är en av de kommuner som har blivit beviljad ett
statsbidrag för näringslivsutveckling och förbättrat företagsklimat. Totalt
beviljade regeringen 70 miljoner kronor till 39 kommuner i stödområde A.
Krokoms kommun tillhör de kommuner som får ta del av statsbidraget.
Respektive kommun tilldelas 1,76 miljoner kronor per år, totalt 5.28
miljoner kronor under åren 2018-2020. Medlen kan periodiseras och
användas under hela perioden. Syftet med medlen är att stärka kommunernas
förutsättningar att stödja näringslivet, förbättra företagsklimatet och delta i
olika utvecklingsprojekt. Krokoms kommun ansökte om medel genom en
projektansökan till Tillväxtverket där de prioriterade insatserna i projektet
utgår från kommunens näringslivsstrategi samt utifrån strategin för
besöksnäringen. De prioriterade områdena är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Positiv företagarattityd, god service och dialog
Företagsmark, lokaler och infrastruktur
Kommunal och kommersiell service
Skola, utbildning och kompetensförsörjning
Företagsamhet, entreprenörskap och innovation
Upphandling
Ökad lönsamhet inom turismen (och åretruntturism)
Attraktionskraft och marknadsföring

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 68 (forts)

Dnr 2019-000118

Statsbidrag för näringslivsutveckling och ett förbättrat
företagsklimat
Underlag för beslut
Bilaga 1. Krokoms kommuns prioriterade insatsområden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
uppdrar till kommundirektören att fördela medel utifrån de prioriterade
insatsområdena enligt projektansökan. Kommundirektören och
näringslivschefen rapporterar regelbundet till kommunstyrelsens presidium
utifrån de insatser som görs.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivchef
Jonas Törngren, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 69

Dnr 2019-000137

Ägardirektiv Jämtkraft AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderade ägardirektiv för Jämtkraft AB i
enlighet med Östersunds kommuns förslag.
___________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Niklas Rhodin, S, Sture Hernerud, S, och Jenny Palin, S, deltar inte i
beslutet.
Reservation
Marie Svensson, V, och Eva-Lena Blom, JVK, anmäler reservation till
förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
Diskussioner har en längre tid förts avseende Långforsens fortsatta
utveckling och i samband med detta fattade Krokoms kommun beslut om en
skrivning där Jämtkraft AB förbjöds inleda en renovering av det befintliga
kraftverket. Efter diskussioner med Jämtkraft AB och ägarkommunerna har
man enats om att stryka detta stycke (se nedan) i kommande ägardirektiv och
låta Jämtkraft AB sköta frågan.
1.3 Miljöarbete
Jämtkraft skall vara en föregångare på marknaden i att introducera ny teknik
som stimulerar låg energiförbrukning, ökar produktionen av förnybar energi
samt stimulerar produktion och konsumtion som utjämnar effekttoppar på
nätet. Bolaget skall vara en föregångare på marknaden när det gäller att
använda metoder och teknik som skyddar och stimulerar biologisk mångfald
kopplat till företagets verksamhet. Bolaget ska därvid tillse att man
tillgodoser det s.k vattendirektivets krav när de undantag som nu är satta till
2021 upphör. Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft ska tillåtas i
oreglerade vattendrag i Jämtlands län.
Jämtkraft ska grundligt, och med en positiv grundsyn, utvärdera hur en
överlåtelse av Långforsen till lokala intressen med intresse att återställa
forsen kan genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket eller nybyggnation av kraftverk i Långfors får inte inledas parallellt med detta, utan
förutsätter nytt ägardirektiv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 69 (forts)

Dnr 2019-000137

Ägardirektiv Jämtkraft AB
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Reviderade ägardirektiv Jämtkraft AB 190418
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg under 1.3 Miljöarbete att; Bolaget ska
avstå från renovering och/eller utbyggnad av vattenkraftverk i Långforsen
och påbörja ett arbete med att återställa forsen till så nära ursprungligt skick
som möjligt.
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag.
Malin Bergman, C, förslår bifall till grundförslaget.
_____
En kort ajournering begärs
_____
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige antar
reviderade ägardirektiv för Jämtkraft AB i enlighet med Östersunds
kommuns förslag.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen avslår
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 70

Dnr 2019-000117

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR)
Kort sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet föreslår socialnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunala
pensionärsrådet (KPR).
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala
pensionärsrådet (KPR) med följande ändring:
Texten under § 7 ändras till "Till representanterna från
pensionärsorganisationerna och till de förtroendevalda utges ersättning i
enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna för
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun."
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets reglemente gäller från och med maj 2015.
Kommunala pensionärsrådet har arbetat fram ett förslag till reviderat
reglemente.
Underlag för beslut
Pensionärsrådet den 22 mars 2019, § 9
Justerat förslag till reglemente och dokument
Förändringar i reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 190322
Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet 190322
Tjänsteutlåtande 27 februari 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) med
följande ändring: Texten under § 7 ändras till "Till representanterna från
pensionärsorganisationerna och till de förtroendevalda utges ersättning i
enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna för
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun."

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 70 (forts)

Dnr 2019-000117

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR)
Beslutsgång (forts)
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 71

Dnr 2019-000089

Tillfällig utökning av förskoleplatser inom Krokoms
skolområde, lokaler Smedjan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att förskoleverksamheten förfogar över
gulmarkerade och blå delar av fastigheten Smedjan fram till att ny
förskolebyggnad för 8 avdelningar är uppförd.
2

Daglig verksamhet stannar kvar i befintliga lokaler på Hissmofors och
kompenseras för den kostnadsökning som därmed uppkommer.

3

Fritidsgård och föreningsverksamhet förfogar över rödmarkerade delar
av Smedjan (se bilagd ritning) och delar av blåmarkerade. Inflytt sker i
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden för att så lite verksamhetsstörning som möjligt ska
uppkomma.

_____________________________________________________________
Reservation gällande tilläggsförslag
Marie Svensson, V, anmäler reservation till förmån för eget tilläggsförslag
Bakgrund
I mars 2017 inkom Byföreningen med ett förslag till hur den då tomma
lokalen ”Smedjan” skulle kunna användas (se bilaga). En arbetsgrupp
bildades som bestod av föreningar, representanter från fritidsgården,
näringsliv/kultur/fritid, daglig verksamhet och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Gruppen tog fram ett förslag till
samnyttjande av fastigheten och förslaget i sin helhet stod klart sent hösten
2017, se bilagd ritning.
Förslaget hann dock aldrig förverkligas eftersom stora problem med
fuktskador uppdagades för förskoleverksamhetens fastigheter. Smedjan togs
då i anspråk som evakueringslokal. Fuktproblematiken har under tiden
eskalerat till fler av förskolans fastigheter och dessutom har behovet av
förskoleplatser i Krokom ökat markant. Av denna anledning köptes två s.k.
moduler in och etablerades under våren 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 71 (forts)

Dnr 2019-000089

Tillfällig utökning av förskoleplatser inom Krokoms
skolområde, lokaler Smedjan
Trots detta räcker det inte för att flytta ut förskoleverksamheten från
Smedjan. Ytterligare två moduler måste i så fall hyras in till en kostnad av ca
2,6 mnkr i engångskostnader och 820 tkr /år i hyres- och driftskostnader.
Dessutom tar inhyrning och etablering ca 9 månader från beslutsdatum vilket
inte hjälper de föräldrar som i hög grad är beroende av förskoleplatser redan
nu.
Att försena Daglig verksamhets flytt från Hissmofors till Smedjan ger en
kostnadsökning på ca 180 tkr/år i hyra och ca 500 tkr ytterligare eftersom
man i planen kunde minska en tjänst genom denna lokalisering.
Förskoleverksamheten har tidigare hållit till i de gulmarkerade delarna på
ritningen men för närvarande finns verksamheten i de rödmarkerade delarna.
Om förskolan flyttar tillbaka till de gulmarkerade delarna finns det möjlighet
att påbörja fritidsgårdsverksamhet och föreningsverksamhet på det sätt som
ursprungsförslaget för Smedjan beskrev. Skillnaden är att ombyggnation av
gemensamhetsytorna inte kan genomföras utifrån daglig verksamhets behov.
Detta får vänta tills den nya förskolan står kvar (ca 3 år framåt i tiden). En
smärre justering av den inhägnade gården måste också göras.
Förskoleverksamheten hade helst velat att hela Smedjan gjordes till en 4avdelningsförskola men ser också värdet i att föreningar och fritidsgård ges
plats för att påbörja det som planerats sedan 2017.
Sammantaget ger detta att beslut enligt ovan gynnar flest medborgare, är
acceptabelt för olika verksamheter och är det mest ekonomiskt fördelaktiga
för Krokoms kommun.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande Smedjan
Förslag från Byföreningen (två bilagor från mars och maj 2017)
Ritning över slutförslag Smedjan

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 71 (forts)

Dnr 2019-000089

Tillfällig utökning av förskoleplatser inom Krokoms
skolområde, lokaler Smedjan
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, förslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg i punkten 2 att ”Det är viktigt att man
beaktar att daglig verksamhet (LSS) gör anpassningar för brukarnas behov
och att personalens arbetsmiljö beaktas.”
Jenny Palin, S, Jan Englund, SD, och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att förskoleverksamheten förfogar över gulmarkerade och blå delar
av fastigheten Smedjan fram till att ny förskolebyggnad för 8 avdelningar är
uppförd. Daglig verksamhet stannar kvar i befintliga lokaler på Hissmofors
och kompenseras för den kostnadsökning som därmed uppkommer.
Fritidsgård och föreningsverksamhet förfogar över rödmarkerade delar av
Smedjan (se bilagd ritning) och delar av blåmarkerade. Inflytt sker i
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden för att så lite verksamhetsstörning som möjligt ska
uppkomma.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen avslår
det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byföreningen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 72

Dnr 2019-000068

Motion - Billigare busskort för äldre m fl
Kort sammanfattning
En motion har lämnats in av Eva-Lena Blom, JVK, om billigare busskort för
pensionärer, de med aktivitetsersättning och heltidssjukskrivna samt
eventuellt andra utsatta grupper i samhället.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen om att Krokoms kommun tar
initiativ till att väcka och uppmuntra regionen att tillsammans med
kommunen/kommunerna i länet driva frågan om ett billigare busskort
för pensionärer, de med aktivitetsersättning, och heltidssjukskrivna.
Motiveringen till avslaget är att det inte inryms i kommunens budget.
För seniorer finns även ett busskort som är subventionerat. Sedan den 1
januari 2019 har det tillkommit en subvention där de som har 100%
sjuk- eller aktivitetsersättning har möjlighet att ansöka om att få teckna
sig för ett abonnemang för årskort senior, oavsett ålder. Avtalet är på
årsbasis och gäller på linjetrafik och stadsbussarna (ej närtrafik och tåg).
____________________________________________________________
Reservation
Eva-Lena Blom, JVK, anmäler reservation till förmån för eget förslag.
Beskrivning av ärendet
Under några år har flera kommuner i länet subventionerat gratis busskort för
ungdomar. Jämtlands Väl Krokom vill att kommunerna tar ett steg till och
tillsammans med Region Jämtland Härjedalen främjar ett förmånligare
busskort för till exempel pensionärer, personer med aktivitetsersättning och
heltidssjukskrivna.
Som exempel kan nämnas att i Sundsvall finns ”hundringen” där pensionärer
med flera kan köpa ett månadskort för 100 kr (utan bindningstid). Ett annat
exempel är Kalmar län där det också kostar 100 kr per månad, men gäller då
endast pensionärer. I Kalmar använder de sig av fasta tider då seniorerna kan
resa med kortet, tider då bussarna annars går tomma.
Hur detta initiativ ska främjas eller subventioneras kan ske på olika sätt,
antingen genom att se det ökade resandet som skäl nog eller att kommunen
betalar en högre avgift till regionen.
Idag betalar pensionärer i Jämtlands län 305 kronor per månad och måste
binda upp sig på en längre tid.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 72 (forts)

Dnr 2019-000068

Motion - Billigare busskort för äldre m fl
Utifrån ovanstående vill Jämtlands Väl i Krokom att Krokoms kommun tar
på sig att väcka och uppmuntra regionen att tillsammans med
kommunen/kommunerna i länet att driva frågan om ett billigare busskort för
pensionärer, de med aktivitetsersättning och heltidssjukskrivna (och
eventuellt andra utsatta grupper i samhället)
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till motionen.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till motionen.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Malin Bergman, C, föreslår avslag till motionen.
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till motionen.
Jan Englund, SD, yttrar sig.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 24 april 2019
Motion – Billigare busskort för äldre med flera
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen om att Krokoms kommun tar initiativ till att väcka och
uppmuntra regionen att tillsammans med kommunen/kommunerna i länet
driva frågan om ett billigare busskort för pensionärer, de med
aktivitetsersättning, och heltidssjukskrivna. Motiveringen till avslaget är att
det inte inryms i kommunens budget. För seniorer finns även ett busskort
som är subventionerat. Sedan den 1 januari 2019 har det tillkommit en
subvention där de som har 100% sjuk- eller aktivitetsersättning har möjlighet
att ansöka om att få teckna sig för ett abonnemang för årskort senior, oavsett
ålder. Avtalet är på årsbasis och gäller på linjetrafik och stadsbussarna (ej
närtrafik och tåg).
Till det har kommit bifall till motionen.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.
Efter fråga på bifall mot avslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget, som är avslag till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 72 (forts)

Dnr 2019-000068

Motion - Billigare busskort för äldre m fl
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 73

Dnr 2018-000333

Motion - Sex timmars arbetsdag
Kort sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de
yrkar på ett en förstudie ska genomföras för att utreda i vilken verksamhet
arbetstidsförkortning ska genomföras och att en försöksverksamhet sedan
införs under minst två års tid.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att
a. det skulle medföra ökade kostnader för kommunen
b. det skulle endast nå ett fåtal av kommunens medarbetare under
försöksperioden
c. det är svårt att säkerställa att effekten skulle bli minskade sjuktal.
__________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, anmäler reservation till förmån för förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet yrkar i en motion att
-

En förstudie genomförs för att utreda i vilken verksamhet
arbetstidsförkortning ska genomföras.

-

Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag, eller 30 timmars
arbetsvecka med bibehållen lön införs under minst två år.

-

Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med
likvärdiga arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär.

Motionären menar att införandet av arbetstidsförkortning med bibehållen lön
skulle förbättra de anställdas villkor, minska psykisk ohälsa och därmed
minska sjukskrivningstalen. Man menar vidare att det också skulle bidra till
att det blir enklare att rekrytera då arbetsplatsen blir mer attraktiv.
Kommunledningsförvaltningen delar motionärens bild att Krokoms kommun
har höga sjuktal och att det är viktigt att arbeta för att förbättra villkoren för
de anställda och skapa bättre förutsättningar för hälsa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 73 (forts)

Dnr 2018-000333

Motion - Sex timmars arbetsdag
En försöksverksamhet i enlighet med motionen skulle dock innebära
väsentligt ökade kostnader då en minskning av arbetstiden med 25 % innebär
att personalstyrkan måste öka med motsvarande, då behovet av fungerande
verksamhet kvarstår och i vissa fall verksamhet som ska bedrivas dygnet
runt. I exemplen nedan beskrivs hur många fler medarbetare vi skulle behöva
för att utföra samma antal arbetstimmar med minskat heltidsmått och
kostnaden för detta.
Årskostnaden för en heltidsanställd undersköterska är ca 430 000 kr
inklusive personalomkostnad. Heltidsmåttet för undersköterskor inom tex
hemtjänsten är i de flesta fall 37 timmar/vecka. En minskning av
arbetstidsmåttet till 30 timmar/vecka medför en utökning av personalstyrkan
med 2,3 personal i en grupp om 10 personer, dvs en kostnadsökning med ca
990 000 kr per år.
För lokalvårdare är årskostnaden ca 385 000kr inklusive
personalomkostnader. Heltidsmåttet är 40 timmar/vecka. En arbetsgrupp om
10 personer som minskar heltidsmåttet till 30 timmar/vecka och som behöver
ersättas med extra personal medför en ökning av personalstyrkan med 3,3
tjänst, dvs en årlig kostnadsökning med ca 1 270 500kr.
Samtidigt som kostnaderna ökar väsentligt så skulle försöket endast omfatta
ett fåtal av kommunens medarbetare.
Forskning visar att de som har förkortad arbetstid mår bättre och sover lite
mer. I en artikel i Dagens medicin i juni 2017 uttrycker professor Göran
Kecklund vid Stressforskningsinstitutet att sjukskrivningarna dock inte tycks
minska särskilt mycket med utgångspunkt från de efterföljande studier som
gjorts. Det innebär att det är svårt att räkna hem de kostnader som en
arbetstidsförkortning medför. Professor Kecklund uttrycker också att det
finns för lite forskning för att tex veta om produktiviteten går upp, dvs om
man jobbar effektivare på den kortare arbetstiden.
Kommunen står inför stora utmaningar med att hantera ökad efterfrågan på
kommunal service med begränsade ekonomiska resurser. Att hitta
ekonomiskt utrymme för ett försöksprojekt med förkortad arbetstid är svårt
med kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar, då det inte heller
finns tillräckliga belägg för att kostnaderna ska minska i något annat
avseende som en följd av arbetstidsförkortningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 73 (forts)

Dnr 2018-000333

Motion - Sex timmars arbetsdag
Förutom de ekonomiska aspekterna i försöksprojektet, kan konstateras att det
i dag är svårt att rekrytera utbildad personal till flera yrkesgrupper inom
kommunens verksamheter. Krokoms kommun står inför stora
rekryteringsutmaningar liksom övriga kommuner i Sverige och införandet av
förkortad arbetstid skulle medföra ytterligare rekryteringsbehov.
Då det ännu finns lite forskning på området föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås och att man följer
pågående studier och forskning avseende förkortad arbetstid.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 mars 2019
Motion daterad 14 december 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Niklas Rhodin, S, föreslår avslag till motionen.
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till motionen.
Karin Jonsson, C, föreslår avslag till motionen
Eva-Lena Blom, JVK föreslår bifall till motionen.
Jan Englund, SD, och Kjell Sundholm, KD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen med motiveringen att det skulle medföra ökade kostnader
för kommunen, det skulle endast nå ett fåtal av kommunens medarbetare
under försöksperioden, det är svårt att säkerställa att effekten skulle bli
minskade sjuktal.
Till det har kommit bifall till motionen
Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget, som är avslag till motionen.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 74

Dnr 2018-000167

Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk
Kort sammanfattning
På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden har IT-enheten i samverkan
med IT-pedagog utrett förutsättningar för införande av porrfilter i
kommunens skolor och förskolor. Kommunen har delvis infört detta genom
aktivering av “Google Safe Search” vilket filtrerar olämpliga sökförslag i
elevernas webbläsare. I samband med driftsättning av ny Brandvägg och
andra IT-tekniska lösningar kan på sikt ytterligare filter aktiveras som kan
begränsa olagligt och olämpligt innehåll så som pornografi och våld. ITenheten är positiva till detta och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
bifalla motionen och ger IT-enheten i uppdrag att att införa och aktivera ITtekniska skydd för övervakning och filtrering av olagligt och olämpligt
innehåll i samtliga av kommunen tillhandahållna IT-miljöer, där det är
tekniskt och praktiskt genomförbart.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen där det är tekniskt, ekonomiskt
och praktiskt genomförbart.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Motion till kommunfullmäktige - Dags att införa porrfilter på skolornas
nätverk. I motionen föreslås att kommunen inför porrfilter på kommunens
skolor och förskolor som tar bort/begränsar tillgången till pornografiska
sidor. Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för att
beslutas i fullmäktige senast i juni 2019. Begäran om tjänsteutlåtande i
ärendet har sedan överlämnats till IT-enheten.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 19 februari 2019, § 5
IT-chefens tjänsteutlåtande 18 februari 2019
Motion till kommunfullmäktige 13 juni 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 74 (forts)

Dnr 2018-000127

Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Malin Bergman, C, föreslår bifall till motionen.
Jenny Palin, S, föreslår bifall till motionen.
Kjell Sundholm, KD, föreslår bifall till motionen.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till motionen.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till punkten 1, (bifall till motionen)
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till punkten 2, (övervakning och
filtrering av olagligt, samt olämpligt inehåll så som pornografi och våld, ska
tillämpas i samtliga av kommunen tillhandahållna IT-miljöer)
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till punkten 3 (IT-enheten får i
uppdrag att införa och aktivera IT-tekniska skydd för övervakning och
filtrering av olagligt och olämpligt innehåll i samtliga av kommunen
tillhandahållna IT-miljöer.)
Andreas Karlsson, C, föreslår att kommunstyrelsen lägger till, sist i punkten
1 att ”där det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt genomförbart.”
Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen. Kommunfullmäktige besluta att övervakning och filtrering
av olagligt, samt olämpligt innehåll så som pornografi och våld, ska
tillämpas i samtliga av kommunen tillhandahållna IT-miljöer.
Kommunfullmäktige ger IT-enheten i uppdrag att införa och aktivera ITtekniska skydd för övervakning och filtrering av olagligt och olämpligt
innehåll i samtliga av kommunen tillhandahållna IT-miljöer, där det är
tekniskt och praktiskt genomförbart.
Till det har kommit avslag till punkterna 2 och 3 samt ett tillägg under
punkten 1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 74 (forts)

Dnr 2018-000127

Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk
Beslutsgång (forts)
Ordförande kommer att fråga på punkterna, var för sig och sedan frågar hon
på förslag på tillägg i punkten 1.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på punkten 1 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller den
Efter fråga på punkten 2 finner ordförande att kommunstyrelsen avslår den.
Efter fråga på punkten 3 finner ordförande att kommunstyrelsen avslår den.
_____
Kopia till
Kommunfullmäkige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 75

Dnr 2019-000069

Motion - Avidentifierade ansökningar till chefstjänster
Kort sammanfattning
Eva-Lena Blom Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige som yrkar på att ansökningar till chefstjänster ska
avidentifieras från namn och kön innan urval till tjänsterna görs. Detta för att
uppmuntra fler sökanden och möjliggöra mer jämställdhet, mångfald och
jämlikhet bland de anställda i kommunen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___________________________________
Reservation
Eva-Lena Blom, JVK, anmäler reservation till förmån för eget förslag.
Beskrivning av ärendet
Jämtlands väl yrkar i en motion att
-

Att Krokoms kommun inför avidentifierade ansökningar till
chefstjänster, möjligtvis under en fastställd tidsperiod, med återkoppling
till kommunfullmäktige om det föll väl ut och rapportering om vilka
lärdomar och effekter som initiativet medförde.

Kommunstyrelsen delar motionärens åsikt om att det är viktigt med
jämställdhet, mångfald och jämlikhet i Krokoms kommun och att det
likaledes är bra med många sökanden till chefstjänsterna.
Ett chefsuppdrag påverkar både medarbetare och medborgare liksom
organisationen i stort. Rätt person är ofta avgörande för vilken kvalitet som
levereras och hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen. Allt handlar inte om
formella meriter utan kombinationen med personlighet och referenser spelar
ofta en avgörande roll. All tillgänglig information bör därför finnas
tillgänglig redan vid start av urvalsprocessen. Att avidentifiera tjänsterna är
därför ett risktagande eftersom viss information väljs bort.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 april 2019
Motion daterad 19 februari 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till motionen.
Jan Englund, SD, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 75 (forts)

Dnr 2019-000069

Motion - Avidentifierade ansökningar till chefstjänster
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på grundförslaget bifall mot avslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget som föreslår avslag till motionen.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 76

Dnr 2019-000048

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige med följande tillägg under rubriken Presidiets
arbetsuppgifter, sist i sista punkten under § 34 ”samt fullmäktiges
arbetsordning”.
_______________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras med hänvisningar till rätt
paragrafer i KL. Revideringar har även gjort under 1.1 Antal ledamöter/ersättare,
1.19 Frågor och 1.26 Valberedning. I §§ 24 och 41 har kommunchef byts ut mot
kommundirektör. Ändringar och tillägg är markerat med rött.

Underlag för beslut
Utlåtande 4 februari 2019
Kommunfullmäktiges arbetsordning med revideringar
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår i tillägg under rubriken Presidiets
arbetsuppgifter, sist i sista punkten under § 34 ”samt fullmäktiges
arbetsordning”.
Jan Englund, SD, och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Till det har kommit förslag med tillägg under rubriken Presidiets
arbetsuppgifter, sist i sista punkten under § 34 ”samt fullmäktiges
arbetsordning”.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sist frågar hon på
tillägget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 76 (forts)

Dnr 2019-000048

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 77

Dnr 2019-000022

Kommundirektören informerar
Jonas Törngren, kommundirektör, informerar om fortsatt hantering av
ärendet – Särskilt boende.
Vid kommunfullmäktige den 15 maj sker information.
Vid kommunstyrelsen den 22 maj kommer förslag till beslut och beslut tas
vid kommunfullmäktige den 12 juni 2019.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige 15 maj 2019
Kommunstyrelsen 22 maj 2019
Kommunfullmäktige 12 juni 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 78

Dnr 2019-000015

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
Oppositionen återkommer med förslag till ersättare i Integrationsrådet.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 79

Dnr 2019-000013

Meddelanden
1

2

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 190319, Tillstånd att inom
Jämtlands län sätta upp valaffischer inför val till Europaparlamentet 2019
Dnr 28
Hela Sverige ska leva: nyhetsblad nr 1, 2019

3

ICLD Partnership Program: skrivelse 190320, Utvecklingsmöjligheter
för kommuner och regioner

4

Kommunal: meddelande 190321, Ny rapport, Välfärdsteknik för hälsa,
trygghet och utveckling i arbetet med fokus på hälso- och sjukvård samt
äldreomsorg

5

Privatperson: skrivelse 190324, Frågor kring 5G

6

Östersunds kommun, kommunfullmäktige: protokollsutdrag 190328, §
50, Valärenden – kommunfullmäktige

7

Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev 2, 2019

8

Dnr KS 17/061
Inköps- och upphandlingssamordnare Linda Näsén: 190206, Överlåtelse
av avtal gällande gymnasial vuxenutbildning och SFI

9

Dnr KS 18/192
Socialnämnden: beslut 190319, § 38, Rapport – Uppföljning av
granskningar år 2014-2015

Dnr KS 19/004
10 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 190411 och
190417

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 79 (forts)

Dnr 2019-000013

Meddelanden
Dnr KS 19/028
11 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 190325, Om utökning av
naturreservatet Hotagen
12 SmåKom: nyhetsbrev 190405

Dnr KS 19/029

Dnr KS 19/080
13 Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 190312, § 23, Årsredovisning 2018
Dnr KS 19/091
14 Barn- och utbildningsnämnden: beslut 190305, § 26, Revisionsrapport –
Grundläggande granskning avseende intern kontroll
Dnr KS 19/100
15 Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: protokoll 190222
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 80

Dnr 2019-000019

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 18/137
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
Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019.
Dnr KS 18/247
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
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
Motion – Satsning på härproduktion
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/264
Motion – Flexiblare barnomsorg
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/265
Motion – Säkrare skolvägar
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 april 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 80 (forts)

Dnr 2019-000019

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
8

9

Dnr KS 18/304
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
Motion – sex timmars arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden!
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020.

Dnr KS 19/009
10 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020.
Dnr KS 18/329
11 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
12 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
13 Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga
skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barnoch utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2019.
Dnr KS 19/072
14 Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till
HR-chef.
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Dnr KS 19/071
15 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare.
Dnr KS 19/070
16 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
17 Motion – Avidentifierade ansökningar till chefstjänster. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020. Motionen remitteras till HR-chef.
Dnr KS 19/068
18 Motion – Billigare busskort för äldre m fl. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i
februari 2020.
Dnr KS 19/067
19 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Revisionsrapporter
1

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

2

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

_____
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