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Ks § 23

Dnr 2021-000003

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande
ändringar:
Utgår:
- Delegering av interimistiska förbud
Tillägg:
- Markförvärv
- Igångsättningstillstånd – Vattentäkt Häggsjövik
- Borgerliga vigselförrättare 2021
- Övriga frågor
_____________________________________________________________
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Ks § 24

Dnr 2021-000004

Informationer
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
 Preliminär bokslutsinformation
_____
Jonas Törngren, kommundirektör
 Coronaläget
 Rapport – Genomlysning av ekonomiprocessen
_____
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
 Naturreservat
 Ärende ”Sammanslagning skola/förskola Hotagenområdet”
 Möte landsbygdsutveckling
 Vindkraft
_____
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Ks § 25

Dnr 2021-000005

Näringslivsfrågor
Jonas Törngren, kommundirektör, informerar om Horizonprojektet efter
fråga från Andreas Karlsson, C.
_____
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Ks § 26

Dnr 2020-000295

Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund ägardirektiv, aktieägaravtal, bolagsordning och
samverkansavtal - Biogas i Jämtland-Härjedalen AB
Kort sammanfattning
Östersunds kommun erbjuder mikroägarskap i ett bolag för byggnation och
drift av en rötningsanläggning. Anläggningen ska omvandla matavfall till
biogas och biogödsel.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta inriktningsbeslut
att tacka ja till Östersunds kommuns erbjudande om mikroägarskap i ett
bolag som ska bygga och driva en rötningsanläggning på Gräfsåsens
avfallsanläggning i Östersund. Krokoms kommuns andel i bolaget blir
0,5%.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under den
fortsatta processen med övriga kommuner fortsatt klarlägga de
driftsmässiga och ekonomiska konsekvenserna för samarbetet inför
slutgiltigt beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Från och med år 2024 är alla kommuner skyldiga att samla in och behandla
matavfall separat. Jämtlands län har i dag ingen rötningsanläggning för
matavfall. Närmaste rötningsanläggningarna finns i Skellefteå, Härnösand,
Gävle och Uppsala.
Föra att minska transporterna och ta vara på matavfallet lokalt behöver en
anläggning byggas i länet. För att få god ekonomi i en sådan anläggning
behöver alla länets kommuner samarbeta. En lokal rötningsanläggning bidrar
till både nationella och lokala klimat- och miljömål och möjliggör ett stort
kliv uppåt i avfallshierarkin.
Östersunds kommun erbjuder nu mikroägarskap i ett bolag som ska bygga
och driva en rötningsanläggning. Anläggningen ska omvandla insamlat
matavfall till biogas och biogödsel.
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Ks § 26 (forts)

Dnr 2020-000295

Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund ägardirektiv, aktieägaravtal, bolagsordning och
samverkansavtal - Biogas i Jämtland-Härjedalen AB
Östersunds kommun föreslås äga 96,5% av aktierna i bolaget. Övriga sju
länskommuner äger 0,5% vardera och garanteras full insyn och
representation i bolagsstyrelsen.
Kommunerna tecknar 20-åriga avtal med bolaget, under investeringens
livslängd. Avtalen reglerar bland annat substratmängder och exitklausuler.
Dokumenten är förslag. När bolaget är bildat förhandlas detaljerna i de
juridiska dokument som ligger till grund för samarbetet.
Ekonomi
Projektbudgeten finns redovisad i bilaga 1. Östersund lånar upp och får
bidrag till finansieringen och mikroägarna borgar för sin del utifrån
ägarandel i aktiebolaget. Klimatklivet har beviljat bidrag med 45% av
investeringskostnaden på totalt 276 miljoner kronor.
Mikroägarna tar upp borgensåtagandet, motsvarande sin andel, som en skuld
i sin balansräkning och med motsvarande belopp på tillgångssidan som en
anläggningstillgång. En kapitaltäckningsgaranti utfärdas, utifrån ägarnas
andel. Utbetalning verkställs om bolaget hamnar nära kontrollbalansräkning.
Ett exempel: Om det krävs 10 miljoner kronor för att återställa bolagets
kapital och mikroägarkommunen har en andel på 0,5% ska
mikroägarkommunen i så fall betala 50 000 kronor.
Deltagande kommuner betalar sedan behandlingsavgift per ton matavfall
som levereras till bolaget.
Behandlingskostnaden för matavfallet beräknas bli 100 kronor/ton lägre än
kostnaden för förbränning i Sundsvall. Tack vara kortare avstånd blir även
transportkostnaderna lägre.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021, § 1
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilaga 1. Beslut och förslag från Östersunds kommun
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Kommunstyrelsen

Ks § 26 (forts)

Dnr 2020-000295

Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund ägardirektiv, aktieägaravtal, bolagsordning och
samverkansavtal - Biogas i Jämtland-Härjedalen AB
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår:
- att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta
inriktningsbeslut att tacka ja till Östersunds kommuns erbjudande om
mikroägarskap i ett bolag som ska bygga och driva en
rötningsanläggning på Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund.
Krokoms kommuns andel i bolaget blir 0,5%.
-

att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under den
fortsatta processen med övriga kommuner fortsatt klarlägga de
driftsmässiga och ekonomiska konsekvenserna för samarbetet inför
slutgiltigt beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Det finns ett förslag i två punkter som föreslår att; kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta inriktningsbeslut att tacka ja till Östersunds
kommuns erbjudande om mikroägarskap i ett bolag som ska bygga och driva
en rötningsanläggning på Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund.
Krokoms kommuns andel i bolaget blir 0,5%, att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att under den fortsatta processen med övriga
kommuner fortsatt klarlägga de driftsmässiga och ekonomiska
konsekvenserna för samarbetet inför slutgiltigt beslut i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 27

Dnr 2019-000357

Motion - Nya metoder för svårrekryterad personal
Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige där de yrkar på att svårrekryterade nyckelpersoner
erbjuds en premie.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det pågår ett
kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på åtgärder för att
underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms kommun, där även
lönesättning och förmåner ingår.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige med följande förslag;
-

Att förslag om premie till nyckelpersoner utreds och presenteras för
politiken

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 februari 2021
Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med att det pågår ett
kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på åtgärder för att
underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms kommun, där även
lönesättning och förmåner ingår.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Dnr 2019-000357

Motion - Nya metoder för svårrekryterad personal
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 28

Dnr 2020-000193

Motion - Bjud in representanter för fackliga
organisationer till kommunfullmäktige, styrelsen och
alla nämnder och ge dessa yttranderätt
Kort sammanfattning
Marie Svensson, V, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Motionens första och andra att-sats avslås med motiveringen att
kommunstyrelsen och nämnderna beslutar kring frågor som rör
medborgare.
Motionens tredje och fjärde att-sats avslås med motiveringen att
samverkanssystemet finns reglerat i vårt samverkansavtal och fackliga
parter har god möjlighet att där lyfta ärenden samt även synpunkter på
hur samverkan och dialog med arbetsgivaren fungerar.
Risken om även politiska nivån blandas in är en otydlighet i
samverkanssystemet, att den väl inarbetade och fungerande gången för
facklig samverkan och förhandling kan bli otydlig om den politiska nivån
ska med. Det är viktigt med tydlighet och att det inte ska finnas några
oklarheter var dialog och samverkan i olika frågor äger rum.
Vi har samverkansavtal med samtliga förbund som vi har kollektivavtal
med förutom SRAT. De har i nuläget inte några medlemmar som är
anställda hos oss.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
Maria Jacobsson, S, Sture Hernerud, S och Annika Hansson, S, reserverar
sig till förmån för eget förslag.
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Ks § 28 (forts)

Dnr 2020-000193

Motion - Bjud in representanter för fackliga
organisationer till kommunfullmäktige, styrelsen och
alla nämnder och ge dessa yttranderätt
Beskrivning av ärendet
Marie Svensson, V, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med följande förslag;
- Att skriva i reglementet för nämnderna/styrelsen att fackliga
representanter får bjudas till alla nämnders/styrelsens sammanträden.
- Att skriva i reglementet för nämnderna/styrelsen att fackliga
representanter har rätt att närvara med yttranderätt vid en
nämnds/styrelses behandling.
- Att fackliga representanter bjuds in till kommunfullmäktige minst en
gång per år för att informera politikerna om de anställdas situation.
- Att Krokoms kommun ska utreda hur kommunen ska stärka den fackliga
samverkan och redovisa det för kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 januari 2021
Motion - Bjud in representanter för fackliga organisationer till
kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa yttranderätt
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionens fjärde att-sats.
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till motionen samt avslag till Maria
Jacobssons, S, förslag.
Hans Åsling, C, föreslår avslag till motionen samt avslag till Maria
Jacobssons, S, förslag.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår avslag till motionen samt avslag till Maria
Jacobssons, S, förslag.
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18 februari 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 28 (forts)

Dnr 2020-000193

Motion - Bjud in representanter för fackliga
organisationer till kommunfullmäktige, styrelsen och
alla nämnder och ge dessa yttranderätt
Jannike Hillding, M, föreslår avslag till motionen samt avslag till Maria
Jacobssons, S, förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionens första och andra att-sats
avslås med motiveringen att kommunstyrelsen och nämnderna beslutar kring
frågor som rör medborgare. Motionens tredje och fjärde att-sats avslås med
motiveringen att samverkanssystemet finns reglerat i vårt samverkansavtal
och fackliga parter har god möjlighet att där lyfta ärenden samt även
synpunkter på hur samverkan och dialog med arbetsgivaren fungerar. Risken
om även politiska nivån blandas in är en otydlighet i samverkanssystemet, att
den väl inarbetade och fungerande gången för facklig samverkan och
förhandling kan bli otydlig om den politiska nivån ska med. Det är viktigt
med tydlighet och att det inte ska finnas några oklarheter var dialog och
samverkan i olika frågor äger rum. Vi har samverkansavtal med samtliga
förbund som vi har kollektivavtal med förutom SRAT. De har i nuläget inte
några medlemmar som är anställda hos oss.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen och förslag till bifall till
motionens fjärde att-sats.
Ordförande kommer först ställa bifall till motionen mot avslag till motionen
och sedan bifall till motionens fjärde att-sats mot avslag till motionen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på bifall till motionen mot avslag till motionen finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller förslaget om att avslå motionen.
Efter fråga på bifall till motionens fjärde att-sats mot avslag till motionen
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller förslaget om att avslå
motionen.
_____
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Ks § 28 (forts)

Dnr 2020-000193

Motion - Bjud in representanter för fackliga
organisationer till kommunfullmäktige, styrelsen och
alla nämnder och ge dessa yttranderätt
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18 februari 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 29

Dnr 2020-000273

Motion - Revidera översiktsplanen för vindkraft
Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige angående att revidera översiktsplanen för vindkraft.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att frågan är hanterad i
samhällsbyggnadsnämnden den 3 december 2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Niclas Höglund, JVK, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med förslag om att revidera översiktsplanen för vindkraft.
Den 3 december 2020 hanterade samhällsbyggnadsnämnden frågan och
motionen föreslås besvaras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 januari 2021
Samhällsbyggnadsnämnden den 3 december 2020, § 134
Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till grundförslaget.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med att frågan är hanterad i
samhällsbyggnadsnämnden den 3 december 2020.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
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Ks § 29 (forts)

Dnr 2020-000273

Motion - Revidera översiktsplanen för vindkraft
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ks § 30

Dnr 2019-000208

Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"
Kort sammanfattning
Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det pågår ett
utvecklingsarbete genom att Krokoms kommun deltar i Svenskt
näringslivs utvecklingsprogram där serviceinriktad myndighetsutövning
är ett av de fokusområden som utbildningen har samt att bygg- och
miljöavdelningen och näringslivsenheten har ett nära samarbete kring
dessa frågor.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Niclas Höglund, Jämtlands väl Krokom, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige med följande förslag;
-

Att utreda företagarnas belastade pålagor.

-

Att avlasta företag som ligger i Krokoms kommun från betvingade
pålagor som inte är lagstadgad nivå.

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
har berett motionen och deras svar har sammanställts. Näringslivsutskottet
föreslår att motionen besvaras.
Underlag för beslut
Näringslivsutskottet 3 februari 2021, § 10
Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”
Sammanställning av nämndernas svar på motionen
Bygg- och miljönämnden den 5 november 2020, § 111
Samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2020, § 74
Socialnämnden den 15 juni 2020, § 93
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Dnr 2019-000208

Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med att det pågår ett
utvecklingsarbete genom att Krokoms kommun deltar i Svenskt näringslivs
utvecklingsprogram där serviceinriktad myndighetsutövning är ett av de
fokusområden som utbildningen har samt att bygg- och miljöavdelningen
och näringslivsenheten har ett nära samarbete kring dessa frågor.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Motion - Avgiftsbelagda tillstånd
Kort sammanfattning
Bengt Olofsson, Moderaterna, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att;
-

Avslå motionens första att-sats.

-

Bifalla att ”En sökande ska i normalfallet omgående få en
mottagningsbekräftelse från kommunen och annars inom 5 arbetsdagar”
(tillägg).

-

Avslå motionens andra att-sats.

-

Bifalla att ”Den sökande ska meddelas vem som är handläggare av
ärendet med dennes kontaktuppgifter inom 5 arbetsdagar” (tillägg).

-

Uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med
förslag om hur tids- och kostnadsredovisningen gentemot sökanden kan
bli tydligare (tillägg).

-

Motionens tredje att-sats anses besvarad.

-

Avslå motionens fjärde och femte att-satser med motiveringen att dessa
kräver ytterligare utredning som riskerar att försena genomförandet av
övriga punkter.

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Bengt Olofsson, Moderaterna, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige med följande förslag;
-

Justerandes sign

Att handläggningstiden för avgiftsbelagda tillstånd ges en maximal
handläggningstid på 2 månader. Dock får tiden intill dess den sökande
får en mottagningsbekräftelse från kommunen vara maximalt 5
arbetsdagar.
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Dnr 2019-000345

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd
-

Att det i mottagningsbekräftelsen ska det framgå vem som är
handläggare av ärendet med dennas kontaktuppgifter.

-

Att kostnaden för tillstånd regleras genom självkostnadsprincipen med en
öppen redovisning av nedlagd tid.

-

Att om handläggningstiden överstiger angiven max tid av orsaker
beroende på kommunens egen handläggning ska ersättning utgå till den
sökande.

-

Att det för privatpersoner ska det finnas ett avgiftstak för respektive
tillstånd.

Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
har berett motionen och deras svar har sammanställts. Näringslivsutskottet
lämnar förslag kopplat till respektive att-sats.
Underlag för beslut
Näringslivsutskottet 3 februari 2021, § 11
Motion – Avgiftsbelagda tillstånd
Sammanställning av nämndernas svar på motionen
Bygg- och miljönämnden den 5 november 2020, § 112
Samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2020, § 75
Socialnämnden den 20 maj 2020, § 78
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, Maria Jacobsson, S och Björn Hammarberg, M, yttrar
sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att;
- Avslå motionens första att-sats.
- Bifalla att ”En sökande ska i normalfallet omgående få en
mottagningsbekräftelse från kommunen och annars inom 5 arbetsdagar”
(tillägg).
- Avslå motionens andra att-sats.
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Dnr 2019-000345

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd
-

-

Bifalla att ”Den sökande ska meddelas vem som är handläggare av
ärendet med dennes kontaktuppgifter inom 5 arbetsdagar” (tillägg).
Uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med
förslag om hur tids- och kostnadsredovisningen gentemot sökanden kan
bli tydligare (tillägg).
Motionens tredje att-sats anses besvarad.
Avslå motionens fjärde och femte att-satser med motiveringen att dessa
kräver ytterligare utredning som riskerar att försena genomförandet av
övriga punkter.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Hållbar skoteråkning
Kort sammanfattning
Skotersamordnaren har träffat allt ifrån jurister och markägare till
skoteråkare och näringsidkare. Det har varit varierade känslor i frågan, men
vi har tillsammans kommit framåt och är förhoppningsfull över en hållbar
långsiktig lösning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att komma med
förslag på åtgärder för en hållbar skoteråkning. Åtgärderna ska ha sin
utgångspunkt i översynen som gjorts det senaste året. Förslaget ska
balansera markägares och turismnäringens intressen och vara långsiktigt
ekonomiskt hållbart. Arbetet ska återrapporteras på kommunstyrelsen i
maj 2021.
2. Kommundirektören får i uppdrag att inleda dialog med polisen om
efterlevnad av dagens regelverk.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ett ökat intresse för skoteråkning och snabb utveckling av lössnöskotrar för
friåkning, i kombination med en terrängkörningslag från 1975. Det är
grunden för det arbete Krokoms kommun nu inlett, med målet att skapa en
tydlighet kring skoteråkning och ge förutsättningar för en åkning som
fungerar för alla inblandade.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 februari 2021
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till grundförslaget.
Karin Jonsson, C, föreslår att följande läggs till: ”Förslaget ska balansera
markägares och turismnäringens intressen och vara långsiktigt ekonomiskt
hållbart. Arbetet ska återrapporteras på kommunstyrelsen i maj 2021.
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Hållbar skoteråkning
Kommundirektören får i uppdrag att inleda dialog med polisen om
efterlevnad av dagens regelverk.”
Jannike Hillding, M, föreslår bifall till Karin Jonssons, C, tilläggsförslag.
Jan Runsten, MP, Björn Hammarberg, M, Maria Jacobsson, S och Ronny
Karlsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
uppdrar till kommundirektören att komma med förslag på åtgärder för en
hållbar skoteråkning. Åtgärderna ska ha sin utgångspunkt i översynen som
gjorts det senaste året.
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
bifaller det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Mattias Lönn, snöskotersamordnare
Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom
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LOK-stöd för äldre och bidrag till
pensionärsorganisationer
Kort sammanfattning
I en motion föreslogs att ett aktivitetsbaserat stöd för pensionärer skulle
införas, för att stimulera fysisk aktivitet och därmed främja äldres hälsa.
Fritidsavdelningen fick i uppdrag att se över ett möjligt system samt
ekonomi för detta. Inför budgetåret 2020 drogs de medlemsbaserade stöden
till pensionärsorganisationerna samt funktionsrättsorganisationerna in som
en besparingsåtgärd men med förhoppningar om att ett aktivitetsbaserat stöd
skulle ha hunnit implementerats.
Under 2021 och två år framåt kommer kommunstyrelsen att göra en särskilt
satsning på äldres hälsa och avsätter därmed tre miljoner per år för insatser
som ska främja äldres hälsa. Förslaget är därmed att införandet av ett
aktivitetsbaserat stöd för äldre ingår i ett tvåårigt försökt inom ramen för
denna satsning, som en del av övriga satsningar som ska göras.
Med äldre avses i denna mening 65 år och uppåt.
Ekonomi
Det aktivitetsbaserade stödet (i ett tvåårigt försök) budgeteras till cirka 100
000 kronor/år och bör tas från den budgetpost i kommunstyrelsen som ska
användas för att främjas äldres hälsa. I denna budget ska också framtagandet
av digitala möjligheter för redovisning ingå, uppskattad kostnad – 25 000
kronor.
Total budget för insatsen: 225 000 kronor (år 1: 125 000 och år 2: 100 000
kronor).
Återinförandet av de medlemsbaserade stöden är en viktig del i
organisationernas arbete och föreslås även de tas från denna budget med 50
000 kronor/år i två år – innan de återförs in i ordinarie budget för
föreningsstöd. Total budget: 100 000 kronor (år 1: 50 000 kr och år 2: 50 000
kronor).
Total budget: 325 000 kronor (år 1: 175 000 kr och år 2: 150 000 kronor).
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LOK-stöd för äldre och bidrag till
pensionärsorganisationer
Kommunstyrelsens beslut
Lokstöd för äldre
1. Kommunstyrelsen beslutar att i ett tvåårigt försök införa ett
aktivitetsbaserat stöd till de föreningar som genomför fysiska aktiviteter
för äldre, som en del av den satsning som ska göras för äldres hälsa.
2. Kommunstyrelsen beslutar att medlen för detta cirka 225 000 kronor ska tas för de särskilt avsatta medlen (2x3 miljoner kronor).
3. Kommunstyrelsen beslutar att utbetalningen och administrationen för
detta ska ligga under fritidsenheten med uppföljning i nära samarbete
med den styrgrupp som kommer att ansvara för samordning av insatserna
för äldres hälsa.
Återinförande av bidrag
1. Kommunstyrelsen beslutar att återinföra bidrag till pensionärsföreningar
och funktionsrättsorganisationer – 50 000 kronor/år – totalt 100 000
kronor.
2. Kommunstyrelsen beslutar att medlen för detta cirka 50 000 kronor/år
(totalt 100 000 kronor) tas från de särskilt avsatta medlen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att utbetalningen och administrationen för
detta ska ligga under fritidsenheten med uppföljning i nära samarbete
med den styrgrupp som kommer att ansvara för samordning av insatserna
för äldres hälsa.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Lokstöd för äldre
2018-05-23 bifölls motionen ”Att vara äldre här och i framtiden och
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. Detta
enligt ett beslut i kommunstyrelsen.
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LOK-stöd för äldre och bidrag till
pensionärsorganisationer
Fritidsenheten skulle också samverka med föreningar och andra aktörer för
att ge möjlighet till mötesplatser för äldre personer.
Kommunstyrelsen har avsatt medel för att främja äldres hälsa – 3 miljoner
per år i två år med start 2021. Ett införande av aktivitetsbaserat stöd bör ingå
som en del i denna satsning – först som ett tvåårigt försök men med avsikt
(om behovet finns) att införa det i ordinarie budget och system. I styrgruppen
för dessa medel ingår både föreningssamordnare och folkhälsosamordnare,
varför samordningen och samverkan med andra aktörer kommer ske
naturligt. Kommunen kommer således också ha möjlighet att göra riktade
informationssatsningar till föreningar.
Återinförande av bidrag
I samband med minskad budget drogs de medlemsbaserade bidrag som
pensionärsorganisationerna och funktionsrättsorganisationerna tidigare fått
in (total budget 50 000 kronor/år). Detta genomfördes med förhoppningar
om att ett aktivitetsbaserat stöd redan hunnit implementerats men där
pandemin satte stopp för träffar med pensionärsföreningarna då de tillhör
riskgrupper.
Bidraget som pensionärsföreningarna fått fram till 2019 baserades på
medlemsantal (40 kronor/medlem upp till 300 medlemmar). Den totala
summan som betalades ut under 2019 var 45 200 kronor. Inom både SPF och
PRO är det endast en begränsad del av medlemsavgiften som går till den
lokala föreningen; den större delen går till förbundet och en mellandel till
distriktet. Endast 20 kronor/medlem går till den lokala föreningen och denna
ska räcka till de aktiviteter som de ställer i ordning. Ingen av
representanterna vid våra träffar tycker att de fick särskilt mycket tillbaka
från förbundet eller distriktet; det som erbjöds var inte landsbygdsanpassat
och sällan något som kom kommunens föreningar till gagn. Som de ser det,
är det endast dessa 20 kronor som de har till förfogande.
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LOK-stöd för äldre och bidrag till
pensionärsorganisationer
Det kommunala bidraget har därför redan fungerat som ett stimulansmedel
till aktiviteter och främst för att kunna subventionera aktiviteter så att fler
medlemmar kan delta.
PRO och SPF i vår kommun har en bred geografisk spridning och når många
i den målgrupp som vi som kommun normalt inte når. De förlägger sina
aktiviteter, inte bara i tätorterna, utan i de byar där de känner att de behövs.
De typer av aktiviteter som normalt genomförs, när pandemin inte sätter
stopp, handlar dels om sociala möten, kreativa cirklar, kulturella inslag samt
fysisk aktivitet. Läsecirklar, stickcaféer, seniordans, sittgympa/yoga, boule,
bingo, quiz och underhållning, soppluncher, julbord, fester, resor samt
regelrätta medlemsmöten. I princip alla aktiviteter har hittills varit
fullbokade. Det ser olika ut på olika ställen beroende på vilka aktiviteterna
medlemmarna gillar och faktiskt besöker. Det är i stort sett samma personer
som anmäler sig till de olika aktiviteterna; men ändå olika medlemmar
beroende på vilken aktivitet och plats det gäller.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 februari 2021
Bilaga 1 – Kommunstyrelsen 23 maj 2018, § 101
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår att beslutspunkt 1, Lokstöd för äldre, formuleras
enligt följande: Kommunstyrelsen beslutar att i ett tvåårigt försök införa ett
aktivitetsbaserat stöd till de föreningar som genomför fysiska aktiviteter för
äldre, som en del av den satsning som ska göras för äldres hälsa.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
om Lokstöd för äldre i fyra punkter och införande av bidrag i fyra punkter:
Lokstöd för äldre: 1. Kommunstyrelsen beslutar att i ett tvåårigt försök
införa ett aktivitetsbaserat stöd för äldre som en del av den satsning som ska
göras för äldres hälsa.
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Dnr 2019-000306

LOK-stöd för äldre och bidrag till
pensionärsorganisationer
2. Kommunstyrelsen beslutar att medlen för detta cirka 225 000 kronor - ska
tas för de särskilt avsatta medlen (2x3 miljoner kronor). 3. Kommunstyrelsen
beslutar att utbetalningen och administrationen för detta ska ligga under
fritidsenheten med uppföljning i nära samarbete med den styrgrupp som
kommer att ansvara för samordning av insatserna för äldres hälsa.
Återinförande av bidrag: 1. Kommunstyrelsen beslutar att återinföra bidrag
till pensionärsföreningar och funktionsrättsorganisationer – 50 000 kronor/år
– totalt 100 000 kronor. 2. Kommunstyrelsen beslutar att medlen för detta
cirka 50 000 kronor/år (totalt 100 000 kronor) tas från de särskilt avsatta
medlen. 3. Kommunstyrelsen beslutar att utbetalningen och administrationen
för detta ska ligga under fritidsenheten med uppföljning i nära samarbete
med den styrgrupp som kommer att ansvara för samordning av insatserna för
äldres hälsa.
Till det har kommit ett ändringsförslag.
Ordförande kommer att ställa ändringsförslaget mot grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget.
_____
Kopia till
Erika Andersson Jonsson, föreningssamordnare
Louise Öhnstedt, folkhälsosamordnare
Anna-Carin Svedén, avdelningschef näringsliv, kultur, fritid
Andreas Eriksson, enhetschef fritid
Kommunala pensionärsrådet
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Medborgarförslag - Elsanera kommunens offentliga
lokaler
Kort sammanfattning
Det finns ett medborgarförslag om att personer som är överkänsliga för el ska
kunna besöka badhus och bibliotek i kommunen. Förslagsställarna vill att
trådlösa nätverk, hörselslingor och belysning ska stängas av i badhuset i
Föllinge under specifika tider för att anpassa så att även personer med
elöverkänslighet kan vistas i lokalen och delta i vattengymnastik.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att möjligheter till
anpassningar redan finns och att utifrån säkerhet och arbetsmiljö för
badvakter kommer det inte släckas ner under allmänbaden.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Det finns ett medborgarförslag om att personer som är överkänsliga för el ska
kunna besöka badhus och bibliotek i kommunen. I förslaget önskades antingen
en elsanering alternativt tidpunkter under dagen då wifi, hörselslingor och
belysning stängdes av så att personer med elöverkänslighet kunde vistas i
lokalen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att testa medborgarförslaget på försök
i sex månader på Änge bibliotek och utvärdera hur det gått.
Medborgarförslaget påbjöd att Föllinge badhus under vissa tider skulle stänga
ner elektroniska apparater och belysning, och anpassa lokalen utifrån de med
elallergi/överkänslighet. I dagsläget är kommunens badhus endast öppet två
kvällar i veckan för allmänbad – just nu är dessutom Föllinges badhus stängt på
grund av renovering. Eftersom det är så få timmar som allmänheten kan komma
och bada, då även borträknat de restriktioner pandemin just nu medför, så känns
det inte görligt att ta av dessa timmar för att anpassa. Det är dessutom en
säkerhets- och arbetsmiljö fråga för de badvakter vi har anställda – de behöver
kunna lita på att de kan se och i tid upptäcka eventuella tillbud.
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Medborgarförslag - Elsanera kommunens offentliga
lokaler
Föreningslivet har emellertid nolltaxa och kan boka timmar i badhuset gratis –
därför finns fortfarande möjligheten att via föreningslivet kunna avsätta timmar
då dessa anpassningar kan göras.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 februari 2021
Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler
Barn- och utbildningsnämnden den 20 oktober 2020, § 84
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
besvarar medborgarförslaget med att möjligheter till anpassningar redan finns
och att utifrån säkerhet och arbetsmiljö för badvakter kommer det inte släckas
ner under allmänbaden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Erika Andersson Jonsson, föreningssamordnare
Andreas Eriksson, enhetschef fritid
Kommunfullmäktige
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Pilotkommun, Generation Pep
Kort sammanfattning
Generation Pep har under 2020 gett möjlighet till landets kommuner att
anmäla intresse för att bli en pilotkommun i deras kommande projekt. Syftet
med projektet är att underlätta för kommuner att arbeta strategiskt och
långsiktigt med folkhälsofrågan med fokus barn och ungas hälsa. Krokoms
kommun har lämnat en intresseanmälan och har som en av sex kommuner
blivit uttagen att delta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen under 4 år blir en
pilotkommun med fokus att främja barn och ungas hälsa.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Generation Pep har som vision att alla barn och unga i Sverige ska vilja och
ha möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Sedan 2016 har man
arbetat för att engagera hela samhället då ingen enskild aktör kan lösa
problemet på egen hand. Samhällets alla sektorer behöver vara med, såväl
lokala eldsjälar som företag och beslutsfattare.
Nu vill man bidra till att underlätta för kommuner att arbeta strategiskt och
långsiktigt med folkhälsofrågan, riktad barn och ungas hälsa. Ett problem
kommunrepresentanter lyft till Generation Pep är att frågan är
förvaltningsövergripande och därmed kan vara svår att närma sig och att
hitta ett effektivt angreppssätt. En nyckelfaktor Generation Pep tror på är att
ha ett systematiskt folkhälsoarbete med tydliga strategiska mål men också
konkreta och mätbara handlingsplaner samt att arbeta med frågan över flera
förvaltningar.
Idén är att starta ett pilotprojekt där man gemensamt med kommunerna
arbetar fram exempel för att sedan kunna sprida detta som ett verktyg för
andra kommuner att arbeta med. I korthet innebär det att man under år ett
arbetar med strategidokument, år två handlingsplan och under år tre och fyra
effektmätning, uppföljning samt utvärdering.
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Dnr 2021-000026

Pilotkommun, Generation Pep
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 januari 2021
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunen under 4 år blir en pilotkommun med fokus att främja barn och
ungas hälsa.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
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Dnr 2021-000027

Medborgarlöfte 2021-2022
Kort sammanfattning
Ett förslag finns upprättat för medborgarlöfte 2021-2022.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar medborgarlöften 2021-2022 som är kopplade till
redan beslutad samverkansöverenskommelse.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Polisen och Krokoms kommun ska utifrån riskanalys och medborgardialog
komma överens om prioriterade områden och utfästa löften för åtgärder som
ska genomföras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 januari 2021
Medborgarlöfte 2021-2022
Förslag åtgärdsplan 2021-2022
Samverkansöverenskommelse 2019-2022
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
medborgarlöften 2021-2022 som är kopplade till redan beslutad
samverkansöverenskommelse
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
Mariana Handler, kommunpolis
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Dnr 2020-000302

Internkontrollplan 2021 – Kommunstyrelsen
Kort sammanfattning
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter, gällande 2021, är
utarbetad för godkännande i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplanen för 2021.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunstyrelsens rutin för internkontroll har
kommunledningsförvaltningens Stab sammanställt risker inom respektive
verksamhetsområde. Utifrån riskerna i riksinventeringen ska
kommunstyrelsen utarbeta internkontrollplanen för 2021.
Kommunstyrelsen har haft två workshop för framtagande av
internkontrollplan 2021 och föreslås nu anta planen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 januari 2021
Internkontrollplan 2021 – Kommunstyrelsen
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner internkontrollplanen för 2021.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp, inklusive internkontrollplan
2021
Linda Näsén, upphandlingssamordnare, inklusive internkontrollplan 2021
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Dnr 2021-000033

Dataskyddsombud
Kort sammanfattning
Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen att gälla. Den
innebär bland annat att varje kommun ska utse ett dataskyddsombud.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Mikael Andersson, dataskyddsombud, till
tillförordnat dataskyddsombud från och med 2021-02-01 och tills vidare
för kommunstyrelsen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft och det
innebär bland annat att kommunen måste utse ett dataskyddsombud.
Ombudets uppgift är att ge råd och stöd till organisationen kring vilka
skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet
ska också bevaka att reglerna följs och vara en kontaktperson till
Datainspektionen.
Ärendet är upp för beslut då tidigare dataskyddsombud har slutat arbeta i
kommunen och Mikael Andersson har börjat.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 februari 2021
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jannike Hillding, M, Björn Hammarberg, M och Maria Jacobsson, S, yttrar
sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen utser
Mikael Andersson, dataskyddsombud, till tillförordnat dataskyddsombud
från och med 2021-02-01 och tills vidare för kommunstyrelsen.
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Dnr 2021-000033

Dataskyddsombud
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Mikael Andersson, dataskyddsombud
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Dnr 2021-000055

Markförvärv
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadschefen köpa/byta mark för att möjliggöra
företagsetableringar.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun är attraktivt för många företag och trycket på att kunna
anvisa olika markområden för etableringar är stundtals högt. Just nu har dock
kommunen väldigt liten möjlighet att hjälpa företag eftersom kommunen inte
äger tillräckligt med mark i attraktiva områden. Att ge företag möjlighet till
etablering och att växa är en viktig del i kommunens strategi att växa. Det
ger också betydande skatteintäkter i form av arbetstillfällen.
Av detta skäl bör markförvärv prioriteras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 februari 2021
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, föreslår att beslutspunkten formuleras enligt följande:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadschefen köpa/byta mark för att möjliggöra
företagsetableringar.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Hans Åslings, C, förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadschefen
prioritera markförvärv för att möjliggöra företagsetableringar.
Till det har kommit ett ändringsförslag.
Ordförande kommer att ställa ändringsförslaget mot grundförslaget.
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Dnr 2021-000055

Markförvärv
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef
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Dnr 2021-000056

Igångsättningstillstånd - Vattenförsörjning Häggsjövik
Kort sammanfattning
Vattenverket i Häggsjövik klarar inte de krav som ställs på kommunen som
dricksvattenproducent. För att säkerställa att tjänligt vatten distribueras
måste antingen en ny vattentäkt prospekteras alternativt ett nytt vattenverk
med beredning av råvatten så kraven på vattnets kvalitet uppfylls enligt
SLVFS 2001:30 (Statens livsmedelverks föreskrifter om dricksvatten).
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för att prospektera en
ny vattentäkt i Häggsjövik. Hänsyn ska tas till framtida
utvecklingsmöjligheter på orten. Finansiering sker genom omfördelning
inom beslutad investeringsbudget.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den 6 november 2020 konstaterades att vattnet i Häggsjövik var otjänligt.
Det berodde på att vattnet var förorenat med E-coli och koliforma bakterier.
En orsaksutredning påbörjades. Hur föroreningen nått råvattenbrunnarna
eller vetskap om föroreningens ursprung har tyvärr inte kunnat klargöras.
Koknings-rekommendationer infördes den 6 november 2020 och återtogs 21
januari 2021. Under perioden varierade vattnets kvalité och pendlade mellan
en bedömning om att vattnet var tjänligt, tjänligt med anmärkning eller
otjänligt. Orsaken att vattenverket inte kunnat upprätthålla en god
vattenkvalité beror på att i vattenverket finns ingen möjlighet att upprätta en
mikrobiologisk barriär.
Mikrobiologisk säkerhetsbarriär
Den allvarligaste akuta risken i samband med dricksvattenförsörjning är
spridning av vattenburna sjukdomar. Sjukdomsframkallande
mikroorganismer av fekalt ursprung från människor och djur i råvattnet kan
passera om det inte finns lämplig mikrobiologisk säkerhetsbarriär i
vattenverket som kan avskilja eller inaktivera sjukdomsframkallande
mikroorganismer.
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Dnr 2021-000056

Igångsättningstillstånd - Vattenförsörjning Häggsjövik
Koliforma bakterier är en indikatorbakterie som tyder att även andra
bakterier förekommer. E. coli och en mängd andra relativt närbesläktade
bakteriearter finns i människans normala tarmflora. Sådana bakterier
benämns ofta som koliforma bakterier.
Krav på drickvattenproducenten
En beredning i ett vattenverk ska ha tillräckligt antal barriärer mot
förorening, enligt 3 § SLVFS 2001:30 (Statens livsmedelverks föreskrifter
om dricksvatten). Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent och inte
innehålla mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller i såna
halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa och uppfyller satta
kvalitetskrav. Krav finns också på dricks-vattenproducenten att så snart som
möjligt vidta åtgärder som är nödvändiga för att kvalitetskraven ska
uppfyllas.
Konsekvenser
Ett föreläggande från bygg- och miljöförvaltningen innebär ett beslut med
krav på åtgärder. Föreläggandet kan förenas med ett vitesbelopp om inte
föreläggandet följs. Vilken tidsram som ges eller vilket vitesbelopp som
förenas vid en försening, bedöms från fall till fall.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021, § 1
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen
Presentation samhällsbyggnadsförvaltningen – Vattenförsörjning Häggsjövik
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår att ”Hänsyn ska tas till framtida
utvecklingsmöjligheter på orten” läggs till i beslutspunkten.
Niclas Höglund, JVK, Björn Hammarberg, M Karin Jonsson, C och Jan
Runsten, MP, yttrar sig.
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Dnr 2021-000056

Igångsättningstillstånd - Vattenförsörjning Häggsjövik
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för att prospektera en
ny vattentäkt i Häggsjövik. Finansiering sker genom omfördelning inom
beslutad investeringsbudget.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag och
sedan frågar hon på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2021-000025

Borgerliga vigselförrättare 2021
Kort sammanfattning
De par som planerar vigsel utan religiös ceremoni kan via kommunen eller
Länsstyrelsen anlita en borgerlig vigselförrättare.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Jämtlands län att utse
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Maria Jakobsson till borglig
vigselförrättare.
2. Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Jämtlands län att Gunnar
Hellströms förordnande som vigselförrättare förlängs.
_____________________________________________________________
Jäv
Maria Jakobsson, S, anmäler jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
De par som planerar vigsel utan religiös ceremoni kan via kommunen eller
Länsstyrelsen anlita en borgerlig vigselförrättare. Kommunen kan föreslå
Länsstyrelsen att utse person i sin organisation, till vigselförrättare.
Kommunen föreslår att kommunstyrelsens 2:e vice ordförande utses till
borgerlig vigselförrättare.
Gunnar Hellström har ansökt om förlängning av sitt förordnande som
vigselförrättare.
Kommunen föreslår att Gunnar Hellströms förordnande som vigselförrättare
förlängs.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 februari 2021
Ansökan om förlängt förordnande som vigselförrättare
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Dnr 2021-000025

Borgerliga vigselförrättare 2021
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
Länsstyrelsen i Jämtlands län att utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Maria Jakobsson till borglig vigselförrättare. Kommunstyrelsen föreslår
Länsstyrelsen i Jämtlands län att Gunnar Hellströms förordnande som
vigselförrättare förlängs.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Länsstyrelsen Jämtlands län, jamtland@lansstyrelsen.se
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Dnr 2021-000009

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

2

Dnr KS 20/336
Beslut 210120 – Platsvarumärke grafisk profil och huvudbudskap
Dnr KS 21/023
Reviderad dokumenthanteringsplan för kommunkansliet

Dnr KS 21/029
3 Kommundirektörs lön fr o m 1 april 2020
_____
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Dnr 2021-000007

Meddelanden
1

Dnr 22
Näringslivsutskottet: protokoll 210113

2

Dnr KS 21/002
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet 210203

3

Dnr KS 21/012
Socialstyrelsen: 210125, nytt kunskapsunderlag från Nationella
vårkompetensrådet

Dnr KS 21/018
4 SmåKom: nyhetsbrev februari 2021
_____
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Dnr 2021-000008

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.
Dnr KS 19/262
Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast mars 2021 (förlängd beredningstid).
Dnr KS 2019/345
Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
mars 2021 (förlängd beredningstid).
Dnr KS 2019/347
Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 19/357
Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020. Återremiss fullmäktige 11 november 2020.
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Dnr 2021-000008

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
8

Dnr KS 2020/058
Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
februari 2021.

Dnr KS 2020/184
Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken.
Motionen remitteras till HR-avdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/193
10 Motion – Bjud in representanter för fackliga organisationer till
kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa
yttranderätt. Motionen remitteras till kansliet för besvarande i
kommunfullmäktige senast april 2021.
9

Dnr KS 2020/221
11 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast april 2021.
Dnr KS 2020/273
12 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast maj 2021.
Dnr KS 2019/288
13 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
14 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
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Dnr 2021-000008

Pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter
Dnr KS 2019/315
15 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 2020/062
16 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden (beslut
barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2020) och kommunstyrelsen
som själv svarar på förslaget senast i oktober 2020.
Dnr KS 2020/194
17 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för
mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås.
Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och
fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på
förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/232
18 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg
Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i april
2021.
Dnr KS 2020/233
19 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv
svarar på förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/234
20 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i april 2021.
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Dnr KS 2020/235
21 Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och
helger. Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv,
kultur och fritid. Kommunstyrelsen svarar själv på förslaget senast i april
2021.
Dnr KS 2020/240
22 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl behövs från Ösa till
Byskogen samt Ås samhälle. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/251
23 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/252
24 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan
järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på
förslaget senast i maj 2021.
Dnr KS 2020/270
25 Medborgarförslag - Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn
1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i maj 2021.
Dnr KS 2020/289
26 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2021.
_____
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Revisionsrapporter
Dnr KS 19/358
1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden
Dnr KS 20/330
2 Granskning av kompetensförsörjning
_____
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Dnr 2021-000061

Övriga frågor
Björn Hammarberg, M, ställer en fråga om ett brev från en markägare
avseende vindkraft.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att formulera ett svar
som kommunstyrelsen tar ställning till.
_____
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