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Ks § 211

Dnr 2019-000020

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

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 212

Dnr 2019-000021

Informationer
Hanna Vesterlund, HR-chef
 Medarbetarenkät 2019
 Ledarutvecklingsprogrammet
Jonas Törngren, kommundirektör
 Samverkan kring nyanlända
 Medborgardialog – Frågeställningar
 Ridhuset i Ås
_____
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Sammanträdesdatum

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 213

Dnr 2019-000182

Ekonomisk uppföljning 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Med tanke på det svåra ekonomiska läget under 2019 och de potentiella
effekter de kan spilla över på 2020 uppmanar kommunstyrelsen
nämnderna att tidigt under året ge ekonomin ett särskilt fokus och tidigt
lyfta eventuella risker för att budgeten ej kan hållas.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter elva månader 2019.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår kommunstyrelsen besluta att med tanke på
det svåra ekonomiska läget under 2019 och de potentiella effekter de kan
spilla över på 2020 uppmanar kommunstyrelsen nämnderna att tidigt under
året ge ekonomin ett särskilt fokus och tidigt lyfta eventuella risker för att
budgeten ej kan hållas.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, Björn Hammarbergs, M, förslag.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Nämnderna

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 214

Dnr 2019-000273

Personalekonomisk uppföljning
Hanna Vesterlund, HR-chef, redovisar sjukfrånvaron januari-oktober 2019.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 215

Dnr 2019-000327

Revisorerna besöker kommunstyrelsen
Kommunrevisionen samt sakkunnigt biträde träffar kommunstyrelsen för att
diskutera frågor inom områdena ekonomi, verksamhetsmål och
internkontroll.
_____
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Sammanträdesdatum

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 216

Dnr 2019-000255

Kommunens utvecklingsfond - Uppföljning
Krokoms kommun har sedan 2 år en särskild fond där medel kan sökas för
utvecklingsprojekt.
På uppdrag av kommunstyrelsens presidie redovisar kommundirektören
uppföljningen av beviljande ansökningar från utvecklingsfonden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 217

Dnr 2019-000299

Stöd och hjälp att ta fram ett planprogram för Almåsa,
Offerdal
Kort sammanfattning
Föreningarna Almåsa Alpina, Offerdals skidklubb, Föreningen Långan och
Offerdals snöskoterklubb har planer på egen och gemensam utveckling och
investering i och i anslutning till Almåsa skidanläggning. För att Almåsa ska
kunna utvecklas krävs bland annat investeringar i byggnationer,
boendeanläggning/ar etc. som vi vill medverka till. Det som sätter hinder för
att en utveckling i Almåsa är att det i dag saknas ett planprogram. Därför vill
föreningarna att kommunstyrelsen tar beslut om och bekostar framtagandet
av ett planprogram för Almåsa för att på sätt möjliggöra en utveckling som
de önskar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bistå
föreningarna i en ansökan om framtagande av planprogram för Almåsa.
I detta arbete ska tidplanen tydliggöras. Kontakt med föreningarna ska
ske före årsskiftet.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att söka extern
finansiering för framtagande av planprogrammet.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Föreningarna Almåsa Alpina, Offerdals skidklubb, Föreningen Långan och
Offerdals snöskoterklubb har planer på egen och gemensam utveckling och
investering i och i anslutning till Almåsa skidanläggning. För att Almåsa ska
kunna utvecklas krävs bland annat investeringar i byggnationer,
boendeanläggning/ar etc. som vi vill medverka till. Det som sätter hinder för
att en utveckling i Almåsa är att det i dag saknas ett planprogram. Därför vill
föreningarna att kommunstyrelsen tar beslut om och bekostar framtagandet
av ett planprogram för Almåsa för att på sätt möjliggöra en utveckling som
de önskar.
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Sammanträdesdatum

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 217 (forts)

Dnr 2019-000299

Stöd och hjälp att ta fram ett planprogram för Almåsa,
Offerdal
Resultatet kan bland annat sammanfattas i följande önskemål och visioner:


Etablering aven restaurang med panoramautsikt uppe på Almåsaberget.



Längdskidsystem med skidstadion uppe på toppen och baksidan samt ett
spårsystem nere till höger om Almåsabacken.



Skicrossbana.



Skidskyttestadion med användande av längdskidsystemets spår.



Nya utrustade skoterleder som ansluter till Almåsa med miljö- och
tankstation.



Husvagnsparkering i anslutning till Almåsabacken.



Stugby med i första hand ett 30-tal stugor.



Alpina skogsbanor.



MTB downhill banor.



Stor Multihall (cirka 3 000 kvm) på planen nedanför skidanläggningen.

Kommunstyrelsens synpunkter
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till visionen som sådan och välkomnar
denna typ av samarbeten mellan föreningar. Att bistå i denna utveckling
känns naturligt. Det normala är att intressenter och fastighetsägare både
ansöker och bekostar framtagande av planprogram varför kommunen inte
kan besluta om kommunal finansiering i detta skede. Däremot kan
kommunen bistå och vägleda i ansökningsförfarandet samt undersöka om
extern finansiering (exempelvis olika typer av bidrag) är möjlig att få.
Tidplanen är också central utifrån önskemål att kunna arrangera VM i
Skicross/Snowboard Parasport 2023. Därför måste möjlig tidplan tydliggöras
och olika prioriteringar ske utifrån detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 217 (forts)

Dnr 2019-000299

Stöd och hjälp att ta fram ett planprogram för Almåsa,
Offerdal
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 december 2019
Skrivelse från föreningarna inkommen 2019-09-24
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, Björn Hammarberg, M, Niklas Rhodin, S, Maria
Jacobsson, S och Bengt Nord, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att bistå föreningarna i en ansökan om
framtagande av planprogram för Almåsa. I detta arbete ska tidplanen
tydliggöras. Kontakt med föreningarna ska ske före årsskiftet.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att söka extern
finansiering för framtagande av planprogrammet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Föreningarna som inkommit med skrivelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 218

Dnr 2019-000306

LOK-stöd för äldre
Kort sammanfattning
I juni 2018 bifölls motionen ”Att vara äldre här och i framtiden”.
Fritidsenheten fick i uppgift att utreda förutsättningar för att införa LOK-stöd
för äldre som ett led i att uppmana till mer fysisk aktivitet bland äldre.
Fritidsenheten skulle också samverka med föreningar och andra aktörer för
att ge möjlighet till mötesplatser för äldre personer.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Fritidsenheten i dialog med
socialnämnden och berörda föreningar under 2019 och första halvan av
2020 utformar ett konkret förslag på aktivitetsbaserad ersättning (med
utgångspunkt i LOK-stödet) samt ett sätt att följa upp aktiviteterna.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I juni 2018 bifölls motionen ”Att vara äldre här och i framtiden”.
Fritidsenheten fick i uppgift att utreda förutsättningar att införa LOK-stöd för
äldre som ett led i att uppmana till mer fysisk aktivitet bland äldre.
Fritidsenheten skulle också samverka med föreningar och andra aktörer för
att ge möjlighet till mötesplatser för äldre personer.
I uppdraget ingick att se över regelverk, kostnadskalkyl och finansiering.
Utifrån rådande budgetläge föreslås att LOK-stöd för äldre inte införs i
dagsläget, utan befintligt bidrag som är medlemsbaserat bibehålls under
ytterligare ett år medan Fritidsenheten vidare utreder
pensionärsföreningarnas faktiska aktivitet – samt utformar ett konkret förslag
som går på remiss till de berörda föreningarna. Strävan ska vara att under
senare delen av 2020 alternativt från 2021 införa ett system som är baserat
på aktivitet och inte medlemsantal och att förslaget är förankrat hos
föreningarna.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 218 (forts)

Dnr 2019-000306

LOK-stöd för äldre
Vi behöver utöka samverkan för att stötta föreningarnas aktiviteter och
medverka till att det finns sociala sammanhang/mötesplatser; delvis genom
att återuppta ”Må bra på äldre dar” och/eller utreda närmare hur aktiva
föreningarna är och på vilket sätt vi kan stötta dem till en ännu mer aktiv
verksamhet. Detta ligger redan i arbetsuppdraget för förenings- och
folkhälsosamordnare, men även för kultursamordnare.
Ärendet var på remiss till kommunala pensionärsrådet 11 september 2019.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 november 2019
Bilaga 1 – Beslut: Att vara äldre här och i framtiden 2017-000137
Bilaga 2 – Pensionärsföreningsbidrag överblick
Bilaga 3 – Slutdokument Må bra på äldre dar
Bilaga 4 – Kulturaktivitet Hösten 2018
Bilaga 5 – Protokollsutdrag kommunala pensionärsrådet 11 september 2019
§ 25
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår i tillägg att orden ”socialnämnden och”
läggs till i beslutspunkten mellan orden ”med” och ”berörda”.
Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att fritidsenheten i dialog med berörda föreningar under 2019 och
första halvan av 2020 utformar ett konkret förslag på aktivitetsbaserad
ersättning (med utgångspunkt i LOK-stödet) samt ett sätt att följa upp
aktiviteterna.
Till det har kommit ett förslag om att lägga till orden ”socialnämnden och”
i beslutspunkten mellan orden ”med” och ”berörda”
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 218

Dnr 2019-000306

LOK-stöd för äldre
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det
_____
Kopia till
Erika Andersson, föreningssamordnare
Kommunala pensionärsrådet
Socialnämnden, inklusive tjänsteutlåtandet daterat 19 november 2019
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 219

Dnr 2019-000348

Uppföljning av revisionsrapporter inkomna andra
halvåret 2018
Kort sammanfattning
I enlighet med rutin ska revisionsrapporter följas upp två gånger per år.
Andra halvåret 2018 inkom fyra revisionsrapporter.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av revisionsrapporter inkomna
andra halvåret 2018.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I augusti 2018 beslutade kommunstyrelsen att upprätta en rutin för att
fortlöpande följa upp revisionsrapporter två gånger per år via Stratsys.
Revisionsrapporter inkomna första halvåret 2018 följs upp under första
halvåret 2019 och revisionsrapporter inkomna andra halvåret 2018 följs upp
under andra halvåret 2019 och så vidare.
Fyra revisionsrapporter inkom under andra halvåret 2018. En rapport till
samhällsbyggnadsnämnden, en till barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen, en till socialnämnden och kommunstyrelsen samt en till
bara kommunstyrelsen:
1. Revisionsrapport - Granskning av VA - underhåll och planering
2. Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per juni 2018
3. Revisionsrapport - Uppföljande granskning av kompetensförsörjning
4. Revisionsrapport - Granskning av insatser enligt LSS
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 november 2019
Uppföljning av revisionsrapporter inkomna andra halvåret 2018
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Sammanträdesdatum

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 219 (forts)

Dnr 2019-000348

Uppföljning av revisionsrapporter inkomna andra
halvåret 2018
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner uppföljning av revisionsrapporter inkomna andra halvåret 2018.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Socialnämnden, för kännedom
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

11 december 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 220

Dnr 2019-000354

Verksamhetsplan 2020
Kort sammanfattning
Kommunstyrelse och nämnder beslutar om övergripande uppdrag man avser
att genomföra för att bidra till kommunens måluppfyllelse.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan 2020.
_____________________________________________________________
Protokollsanteckning
Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet anser att privata utförare av kommunala tjänster inte ska vara
ett förändringsmål.
_____
Beskrivning av ärendet
Utifrån Krokoms kommuns vision, verksamhetsidé och värdegrund sätter
kommunfullmäktige förändringsmål som anger en långsiktig ambition för
kommunen. Målen ska leda till förändring och då genom samverkan mellan
styrelse/nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelse och nämnder beslutar
om uppdrag man avser att genomföra för att bidra till måluppfyllelsen.
Kommunstyrelse och nämnder kan även sätta egna nämndspecifika
förändringsmål utifrån sitt ansvarsområde.
I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att beslut om förändringsmål för
2020 flyttas från sammanträdet i juni till sammanträdet i september. Beslutet
om rambudget fattades enligt tidplan i juni.
Den ändrade tidplanen avseende mål innebar att nämndernas detaljbudgetar
endast innehöll budget och inga uppdrag.
Förslag på uppdrag och nämndspecifikt förändringsmål, verksamhetsplanen
för 2020, föreslås antas av kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 220 (forts)

Dnr 2019-000354

Verksamhetsplan 2020
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 november 2019
Förslag verksamhetsplan 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, Niklas Rhodin, S och Maria Jacobsson, S yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
verksamhetsplan 2020.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 221

Dnr 2019-000128

Initiativärende - Skydda Storsjöns vatten
Kort sammanfattning
Inlämnat initiativärende av Vänsterpartiet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och
miljönämnden att aktivt delta i det samarbete om dricksvattenskydd som
Länsstyrelsen initierar.
2. Kommunstyrelsen anser initiativärendet besvarat med vad som anförs i
bygg- och miljönämndens protokollsutdrag, 2019-09-12, § 78.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den 15 april 2019 remitterade kommunstyrelsen initiativärendet till byggoch miljönämnden.
Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet den 12 september 2019, § 78.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 25 november 2019
Protokollsutdrag – Bygg- och miljönämnden den 12 september 2019, § 78
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen den 15 april 2019, § 55
Initiativärende – Skydda storsjöns vatten
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
uppmanar samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden att
aktivt delta i det samarbete om dricksvattenskydd som Länsstyrelsen
initierar. Kommunstyrelsen anser initiativärendet besvarat med vad som
anförs i bygg- och miljönämndens protokollsutdrag, 2019-09-12, § 78.
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Kommunstyrelsen

Ks § 221 (forts)

Dnr 2019-000128

Initiativärende - Skydda Storsjöns vatten
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 222

Dnr 2019-000265

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per
juni 2019
Kort sammanfattning
Kommunens revisorer har uppdragit åt KPMG att granska delårsrapporten
per 2019-06-30.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av
delårsrapport per juni 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
delårsrapporten per 2019-06-30.
Efter genomförd granskning lämnas följande fyra rekommendationer och
svar återfinns i anslutning till respektive rekommendation:


Kommunstyrelsen säkerställer att delårsrapporten kan avlämnas inom
tid till fullmäktige och revisorerna i enlighet med 11 kap. 16§, KL, se
avsnitt 3.3.

Kommunen har rapporttidpunkt per den 30 juni. Det gör det svårt att hinna
med att ärendet är klart och färdigberett till ett kommunstyrelsesammanträde
i augusti. Vi har vid några tillfällen övervägt att ändra perioden för
delårsrapporten till att omfatta tiden januari-augusti. Fördelar med detta
finns, bland annat att majoriteten av vår direkta omvärld har denna tidpunkt.
Den främsta nackdelen är, att fullmäktige får delårsrapporten så pass sent på
året, att tiden för åtgärder från fullmäktiges sida är knapp. En medelväg är att
kommunstyrelsen i augusti får en tydlig information om ekonomisk prognos
för helåret. Alternativet är att byta rapporttidpunkt. I så fall bör det helst
göras först från och med år 2021, så mötestidpunkter kan anpassas efter
detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000265

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per
juni 2019


Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder snarast möjligt för att återställa det
prognosticerade underskottet, se avsnitt 3.6.1.

Kommunstyrelsen gav vid sitt möte den 11 september kommundirektören i
uppdrag att vidta åtgärder för att undvika ett negativt ekonomiskt resultat
2019. Sådana åtgärder har införts.


Att kommunstyrelsen ser över rutinerna för redovisning av
exploateringsfastigheter, se avsnitt 3.8.

Vårt svar på revisorernas motsvarande rekommendation förra året kvarstår,
nämligen att vi avser se över rutinerna för redovisning av
exploateringsfastigheter inför bokslutet 2019.


Att semesterlöneskulden och andra väsentliga poster periodiseras för att
resultatet per 30 juni ska vara rättvisande, se avsnitt 3.8.

Vad gäller redovisning av semesterlöneskulden så står vi fast vid vårt
ställningstagande från ifjol att ”Vi anser att kommunens nuvarande sätt att
redovisa detta ger en mer rättvisande och lättbegriplig bild över kommunens
ekonomi än den föreslagna förändringen.” När det gäller andra väsentliga
poster som revisorerna anser bör periodiseras, så bör detta definieras
ytterligare i dialog med revisionen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 21 november 2019
Rapport – Granskning av delårsrapport per juni 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av delårsrapport per juni
2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000265

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per
juni 2019
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde
Kommunikation@krokom.se för publicering på hemsidan samt för att läggas
in i Stratsys

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000258

Motion - Satsning på härproduktion
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen angående satsning på
härproduktion från Jämtlands Väl Krokom.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att diskussioner
om förändrad inköpsprocess fortfarande pågår med övriga kommuner
och Region Jämtland Härjedalen samt att Krokoms kommun redan på
olika sätt arbetar för att få fler lokala företag och föreningar att lämna
anbud i kommunens upphandlingar.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion att:
1. Krokoms kommun ser över möjligheterna att köpa fler lokala produkter
och redovisar dessa för kommunfullmäktige.
2. Krokoms kommun ser över möjligheterna att köpa fler lokala tjänster och
redovisar dessa för kommunfullmäktige.
Krokoms kommun genomför och utvärderar någon/några satsningar på
Härproduktion (inköp av lokala produkter eller tjänster) under
mandatperioden 2018-2022.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 24 oktober 2019,
§ 101 och det finns inget att erinra.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 191125
Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019, § 101
Motion – Satsning på härproduktion

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000258

Motion - Satsning på härproduktion
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med anledning av att diskussioner
om förändrad inköpsprocess fortfarande pågår med övriga kommuner och
Region Jämtland Härjedalen samt att Krokoms kommun redan på olika sätt
arbetar för att få fler lokala företag och föreningar att lämna anbud i
kommunens upphandlingar
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000311

Uppdrag företagsklimat
Kort sammanfattning
Den 20 november 2019 gav kommunstyrelsens presidie Näringslivsenheten i
uppdrag att ta fram fem konkreta förslag på insatser som ger ett förbättrat
näringslivsklimat i Krokoms kommun. Näringslivsenheten ser ingen
anledning att föreslå nya prioriteringar än de prioriteringar som finns i den
beslutade näringslivsstrategin men lämnar några förslag till aktiviteter för
2020 som politiskt bör följas upp.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till insatser/aktiviteter för 2020
enligt bilaga 2 med följande ändring:
Texten ”kopplade till livsmedelsregistrering och tillsyn” under förslag 4
tas bort.
2. Kommunstyrelsen ger Näringslivsenheten i uppdrag att samordna de
föreslagna insatserna och arbetet kommer att följas upp av det nya
näringslivsutskottet vid halvårsskiftet 2020.
3. Aktiviteterna under 2020 bekostas av stadsbidraget Företagsklimat.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den 20 november 2019 gav kommunstyrelsens presidie Näringslivsenheten i
uppdrag att ta fram fem konkreta förslag på insatser som ger ett förbättrat
näringslivsklimat i Krokoms kommun. Då vi redan har en beslutad
Näringslivsstrategi som antogs den 19 juni 2018 så ser Näringslivsenheten
inte någon anledning att föreslå nya prioriteringar utan fortsätter att arbeta
med olika aktiviteter tillsammans med övriga förvaltningar utifrån strategin.
De prioriterade områdena är (se bilaga 1. Näringslivsstrategi):

Justerandes sign



Positiv företagarattityd, god service och dialog



Företagsmark, lokaler och infrastruktur



Upphandling

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000311

Uppdrag företagsklimat


Skola, utbildning och kompetensförsörjning



Företagsamhet, entreprenörskap och innovation

Näringslivslivsenheten ser däremot ett stort behov av draghjälp av politiken
för att förtydliga förväntningar utifrån insatsområdet Positiv företagarattityd,
god service och dialog. Näringslivsenheten föreslår därför fem aktiviteter
under 2020 som följs upp av politiken. Se bilaga 2. Förslag till aktiviteter för
ett förbättrat näringslivsklimat.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 november 2019
Bilaga 1. Näringslivsstrategi
Bilaga 2. Förslag till aktiviteter för ett förbättrat näringslivsklimat
Bilaga 3. Ansökan projekt En attraktiv region
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att referens till bilaga 2 läggs till i
beslutspunkt 1.
Björn Hammarberg, M, föreslår i ändring att texten ”kopplade till
livsmedelsregistrering och tillsyn” under förslag 4 i bilaga 2 tas bort.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som innehåller tre förslag.
Förslag 1 som föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till
insatser/aktiviteter för 2020. Förslag 2 som föreslår att kommunstyrelsen ger
Näringslivsenheten i uppdrag att samordna de föreslagna insatserna och
arbetet kommer att följas upp av det nya näringslivsutskottet vid
halvårsskiftet 2020. Förslag 3 som föreslår att aktiviteterna under 2020
bekostas av stadsbidraget Företagsklimat.
Till det har kommit ett tilläggsförslag och ett ändringsförslag.
Ordförande kommer att fråga på grundförslagets punkt 1 tillsammans med
tillägget och ändringen, sedan frågar hon på grundförslagets punkt 2 och 3,
var för sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 224 (forts)

Dnr 2019-000311

Uppdrag företagsklimat
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslagets punkt 1 tillsammans med tillägget och
ändringen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på grundförslagets punkt 2 och 3 finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivschef, inklusive reviderad bilaga 2
Tom Larsson, bygg- och miljöavdelningen, inklusive reviderad bilaga 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000355

Dokumenthanteringsplan för kommunkansliet
Kort sammanfattning
Kansliets dokumenthanteringsplan från 2011 är i behov av revidering.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ändra kommunstyrelsens
delegationsordning med tillägget:
Beslut om dokumenthanteringsplaner inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde delegeras till kommundirektören.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).
Kansliets dokumenthanteringsplan antogs 2011 och är i behov av revidering.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 november 2019
Förslag dokumenthanteringsplan kommunkansliet 191119
Dokumenthanteringsplan från och med 110101
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att samtliga punkter ersätts med:
Kommunstyrelsens delegationsordning ändras med tillägget: Beslut om
antagande av dokumenthanteringsplaner inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde delegeras till kommundirektören.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, ändringsförslag.
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
reviderad dokumenthanteringsplan för kommunkansliet.
Dokumenthanteringsplanen gäller från och med 1 januari 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000355

Dokumenthanteringsplan för kommunkansliet
Till det har kommit ett ändringsförslag om att ersätta samtliga punkter med:
Kommunstyrelsens delegationsordning ändras med tillägget: Beslut om
dokumenthanteringsplaner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
delegeras till kommundirektören.
Ordförande kommer ställa grundförslaget mot ändringsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget.
_____
Kopia till
Kansliet
Stefan Konradsson, arkivarie, för kännedom
Linda Näsén, inköps- och upphandlingssamordnare, för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 226

Dnr 2019-000015

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kjell Sundholm, KD, nomineras till ledamot i rennäringsdelegationen.
Jenny Palin, S, nomineras till ersättare i rennäringsdelegationen.
2. Karin Jonsson, C, väljs till delegat Vaajma, styrgrupp för gränsprojektet,
representant i Samordningsförbundet i Jämtlands län, ledamot i styrelse
för Eric o Gullan Hemmningssons stiftelse efter Malin Bergman, C.
Gäller för mandatperioden 2019-2022.
_____________________________________________________________
Länsstyrelsen i Jämtlands län, rennäringsdelegationen, vill att kommunen
nominerar en ledamot och en ersättare till delegationen.
Kjell Sundholm, KD, föreslås till ledamot.
Efter fråga på att nominera Kjell Sundholm, KD, till ledamot i delegationen
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Jenny Palin, S, föreslås till ersättare.
Efter fråga på att nominera Jenny Palin, S, till ersättare i delegationen finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Malin Bergman, C, säger ifrån sig nedanstående uppdrag.
Karin Jonsson, C, föreslås till nedanstående uppdrag efter Malin Bergman,
C.


Delegat Vaajma, styrgrupp för gränsprojektet



Representant, Samordningsförbundet i Jämtlands län



Ledamot, styrelse för Eric o Gullan Hemmningssons stiftelse

Efter fråga på att välja Karin Jonsson, C, till ovanstående uppdrag finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000015

Valärenden
Kopia till
De som har sagt ifrån sig
De valda
Länsstyrelsen Jämtlands län
Berörda förbund etc
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 227

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
1

Dnr KS 19/340
Ansökan om medel ur kommunens utvecklingsfond
för införande av ProjectCompanion

1:e vice ordf.

2

Dnr KS 19/346
Begäran om allmän handling – kommunens IT-system
och leverantörer

Kommundir.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000013

Meddelanden
1

2

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Information – Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, byter namn till Sveriges Kommuner
och Regioner, SKR
Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: pressmeddelande 191120 om insatsprojekt
inom Energi- och klimatrådgivningen

3

Dnr 28
Atlantbanan: minnesanteckningar styrgruppsmöte 191025

4

Dnr KS 19/004
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet 191125

5

6

Dnr KS 19/045
Region Jämtland Härjedalen: protokoll 191111, Regionens
samverkansråd
Region Jämtland Härjedelan: protokoll 191111, Primärkommunala samverkansråd

7

Dnr KS 19/173
Länsstyrelsen Jämtlands län: yttrande 191112, Uppföljning enligt
krisberedskapslagstiftningen (LEH)

8

Dnr KS 19/175
Privatperson: skrivelse 191121 till kommunstyrelsen och
kommundirektören

9

Dnr KS 19/189
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 191125 för bildande av
naturreservatet Rödde

Dnr KS 19/215
10 Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 191104, § 43,
Sammanträdestider 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000013

Meddelanden
11 Gemensam överförmyndarnämnd: protokollsutdrag 191024, § 36,
Sammanträdestider 2020
Dnr KS 19/254
12 Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag 191111, § 64,
Sammanslagning av gemensamma nämnder
Dnr KS 19/352
13 Privatperson: skrivelse 191112, Krokoms kommuns delaktighet i
utformningen av Trångsvikens bygdegård
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000019

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

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.
Dnr KS 19/009
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020.
Dnr KS 19/067
Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Dnr KS 19/071
Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare.
Dnr KS 19/072
Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till
HR-chef.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000019

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
8

9

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/116
Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter
till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Dnr KS 19/161
10 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
11 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/163
12 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
Dnr KS 2019/205
13 Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till
socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 2019/204
14 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.

Justerandes sign
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Dnr 2019-000019

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 19/262
15 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
16 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast november 2020.

17

18

19

20

21

Justerandes sign

Dnr KS 2019/342
Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av
asylsökande till Krokoms kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/343
Motion – Handläggningstider medborgarförslag. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 2019/344
Motion – Handläggningstider motioner. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/345
Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 2019/347
Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 19/350
22 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 19/357
23 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 19/368
24 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 19/101
25 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019.
Dnr KS 19/130
26 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/144
27 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/145
28 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/146
29 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i
Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.
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Dnr KS 2019/108
30 Medborgarförslag – Rusta upp vägen mellan Änge och Stavre.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 27 februari 2020.
Dnr KS 2019/249
31 Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad
översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars
2020.
Dnr KS 2019/271
32 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/238
33 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/296
34 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/270
35 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på
förslaget senast i maj 2020.

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/315
36 Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen
Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras
till bygg- och miljönämnden som själv svarar på förslaget senast i maj
2020.
Dnr KS 2019/331
37 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2020.
Revisionsrapporter
1

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

2

Dnr KS 19/359
Granskning av bokslutsprocessen

_____
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Dnr 2019-000264

Övriga frågor
Marie Svensson, V, frågar om ordförande samhällsbyggnadsnämnden från
och med 1 januari 2020.
_____
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KS 2019-12-11
Kommunledningsförvaltningen

Bilaga 2. Förslag till insatser under 2020 för ett förbättrat
näringslivsklimat.

Insats 1. Serviceundersökning
Göra en serviceundersökning (kvalitativ) för att få reda på vad våra företag tycker
om kommunens service. Undersökningen riktar sig till de företag som har haft
kontakt med kommunen (ärenden) de senaste två åren. Syftet är att få inspel till
fortsatt förbättringsarbete.
Näringslivsenheten samordnar undersökningen. Undersökningen görs under
perioden januari-mars och redovisas i Kommunstyrelsens näringslivsutskott.
Finansieras via företagsklimatpengar (stadsbidrag).

Insats 2. Interna processer- värdegrundsarbete

KROKOM4000, v3.0, 2018-05-25

Att under våren 2020 (januari- maj) utveckla våra interna processer kopplat till
företag. En fortsättning på arbetet med Förenkla helt enkelt med fokus på
bemötande, attityder, tillgänglighet, tydlighet, effektivitet och information kopplat
till företag. En viktig del i processen är att politiker och tjänstemän är eniga kring
rollfördelningar och förväntningar på varandra med målsättningen att vi ska hjälpa
företag att göra rätt. Politiker och de tjänstemän som har företagskontakter deltar.
Näringslivsenheten samordnar. En första träff bokas in i januari med
ordförandegruppen och Bygg och miljöchef. Målet med arbetet är att ha en
gemensam modell ”Krokomsmodellen” som tydliggör spelplanen kring hur vi i
Krokoms kommun arbetar med våra företagskontakter. Arbetet utvärderas via
kommunens näringslivsutskott.
Några exempel på frågeställningar som bör ingå:
Vägledande riktlinjer från politiken inom typfrågor där det finns tolkningsutrymme
inom myndighetsutövningen.
Servicegrad till enskilda företag
Prioriteringsordning av ärenden, företag först?
Inspel från hur andra kommuner arbetar, exempelvis Rättvik och Timrå. Hur ska
spelplanen se ut i Krokoms kommun?

Förslag 3. Företagsbesök- utveckla dialogen
Ledande politiker och tjänstemän gör tillsammans 100 företagsbesök under 2020.
Utöver det gör näringslivsenheten även egna besök. Syftet är att utveckla
kommunledningens dialog med näringslivet och att kommunen får en tydligare bild
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av näringslivets utmaningar och möjligheter. Näringslivsenheten samordnar. Inspel
från företagsbesöken följs upp genom Kommunstyrelsens näringslivsutskott.
Förslag 4. Översyn avgifter och taxor
Under 2020 bör en översyn och förslag till förändring av våra avgifter och taxor
göras. Det finns ett behov av att se över hur vi hanterar småskaliga verksamheter
inom bland annat turism och verksamheter som bedriver samhällsservice. I
översynen bör även ingå hur andra kommuner hanterar liknade ärenden och
översyn över möjliga bidrag till små företag inom turism och samhällsservice som
utsätts för kostnader till följd av tillsyn. Näringslivsenheten och Bygg och
miljöchef samordnar insatsen. Arbetet följs upp av Kommunstyrelsens
näringslivsutskott.

Förslag 5. Kompetensförsörjning/inflyttarprojekt
För att stötta företag i att hitta rätt kompetens deltar vi i Region Jämtland
Härjedalens projekt En attraktiv region. Projektet har som syfte att locka rätt
kompetens till våra arbetsplatser i länet. Näringslivsenheten samordnar insatserna
och deltar med arbetstid i projektet. Projektansökan tas upp för beslut under
december 2019 och projektet ska pågå under tre år.
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