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Ks § 118 Dnr 2020-000002  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändring: 

 
Tillägg: Övriga frågor 

_____________________________________________________________  
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Ks § 119 Dnr 2020-000003  

Informationer  
Andreas Eriksson och Mattias Lönn, avdelningen näringsliv, kultur och fritid 

∗ Remiss – Hållbar terrängkörning, SOU 2019:67 

∗ Ansökan – Fotboll året runt 
_____ 
Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

∗ Småbilsupphandling – Eventuellt behov av ett extra 
kommunstyrelsesammanträde innan sommaren 

∗ Biogasanläggning – Länsgemensam 

∗ Nationaldagsfirande 

∗ Vindkraft – Eventuellt behov av revidering av översiktsplan 
_____ 
Jonas Törngren, kommundirektör 

∗ Corona – Åtgärder och läget 

∗ Eventuellt ett extra sammanträde med kommunstyrelsen/kris-
ledningsnämnden innan sommaren 

∗ Månadsrapportering maj – Ej färdigt vid dagens sammanträde, tas med 
på det eventuella extrainsatta kommunstyrelsesammanträdet 

∗ Ny politisk organisation 

∗ Projekt D-Rural 
_____  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Inför diskussionen kring ny politisk organisation, ska presidierna från 

KS, BOM, SABY samt KBAB vara med. Utöver dessa ska även 
gruppledarna från partierna som ej har plats i presidierna, få anmäla en 
person var från dessa partier att vara med i gruppen kring ny politisk 
organisation.  
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Ks § 119 (forts) Dnr 2020-000003  

Informationer  
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, Maria Jacobsson och Sture Hernerud, S, Marie Svensson, V 
och Niclas Höglund, JVK: Inför diskussionen kring ny politisk organisation, 
ska presidierna från KS, BOM, SABY samt KBAB vara med. Utöver dessa 
ska även gruppledarna från partierna som ej har plats i presidierna få anmäla 
en person var från dessa partier att vara med i gruppen kring ny politisk 
organisation.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som lagts på mötet; S, V och JVKs förslag om att 
presidierna i KS, BOM, SABY och KBAB, samt en person var från de 
partier som inte finns i presidierna, ska delta i gruppen kring ny politisk 
organisation.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.  
_____ 

Kopia till 
Kommundirektören 
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Ks § 120 Dnr 2020-000094  

Näringslivsfrågor 
Vid varje sammanträde får kommunstyrelsen information från 
näringslivsutskottet. 
Björn Hammarberg, M, ordförande näringslivsutskottet, informerar om 
följande:  

∗ Etablering Åskorset 

∗ Myhrbodarna – Avtal med Rättviks kommun är undertecknat 

∗ Änge – Va-frågor mm 

∗ Krokomsporten 

∗ Diskussion om utveckling av Grönt Center i Ås.  
Ole Rönning Kristiansson, affärsutvecklare Grönt Center, och  
Anna-Carin Svedén, näringslivschef, deltar.  

_____ 
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Ks § 121 Dnr 2020-000142  

Personalekonomisk uppföljning 
Hanna Vesterlund, HR-chef, och Regina Stenlund Pettersson, Hr-konsult, 
redovisar den personalekonomiska uppföljningen, bland annat sjukfrånvaron.   

Underlag för beslut  
Presentation – Kommunen som arbetsgivare 
_____ 
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Ks § 122 Dnr 2020-000174  

Remiss - Hållbar terrängkörning, SOU 2019:67 
Kort sammanfattning 
Underlag för betänkande avseende nya terrängkörningslagen.   

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet återremitteras med följande kommentarer och frågor, som ska 

arbetas in i ett nytt yttrande:  
Tydlig markering att körning på annans mark borde ha varit med i 
remissvaren.  
Vad får allmänna skoterleder för konsekvens för annan användning? 
Kommunal tillsyn kan bara vara aktuell om den är fullt finansierad.  

2. Övriga inspel till remissyttrandet skickas direkt till avdelningen för 
näringsliv, kultur och fritid.  

3. Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen får ta del av det nya 
förslaget på yttrande.  

4. I det fall kommunstyrelsen inte har ett ytterligare sammanträde innan 
sommaren, får ordförande i uppdrag att i samråd med övriga presidiet 
fatta beslut i ärendet.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har tillsammans med ett antal övriga instanser fått 
möjlighet att lämna ett betänkande kring förslagen i nya Terrängkörnings-
lagen. Förvaltningen lämnat förslag på yttrande.  
I enlighet med det missivbrev som skickats ut, så omfattar förslag på 
yttrande inte avsnitt 8.3.3-8.3.6, som belyser markägarrättsfrågan.  

Underlag för beslut  
Kultur- och fritids tjänsteutlåtande 2020-05-18 
Förslag remissvar 2020-05-04 
Remiss – Hållbar terrängkörning SOU 2019:67 
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Ks § 122 (forts) Dnr 2020-000174  

Remiss - Hållbar terrängkörning, SOU 2019:67 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Hans Åsling, C: Ärendet återremitteras med följande kommentarer och 
frågor, som ska arbetas in i ett nytt yttrande:  
Tydlig markering att körning på annans mark borde ha varit med i 
remissvaren.  
Vad får allmänna skoterleder för konsekvens för annan användning? 
Kommunal tillsyn kan bara vara aktuell om den är fullt finansierad.  
Kommunstyrelsen diskuterar gemensamt fortsatt hantering av remissen, i det 
fall det blir återremiss. Sista svarsdag är 22 juni. Det är i dagsläget inte 
bestämt om kommunstyrelsen kommer att ha ytterligare ett sammanträde 
innan sommaren. Kommunstyrelsen kommer gemensamt fram till att om det 
inte blir fler styrelsemöten innan sommaren, så får ordförande i uppdrag att i 
samråd med presidiet, fatta beslut i ärendet. Övriga inspel till remissyttrandet 
skickas direkt till avdelningen för näringsliv, kultur och fritid. Det nya 
förslaget på yttrande ska delges hela styrelsen. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 
besvarar remissen enligt yttrande daterat 2020-05-04.  
Till det har det kommit ett förslag på återremiss, med en motivering.  
Till det har det kommit ett tilläggsförslag till återremissen om att inspel 
skickas direkt till avdelningen näringsliv, kultur och fritid, att hela 
kommunstyrelsen ska få ta del av det nya yttrandet, och att ordförande får i 
uppdrag att i samråd med presidiet fatta beslut i ärendet, om styrelsen inte 
har fler sammanträden innan sommaren.  
Ordförande kommer först att fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Om ärendet ska återremitteras kommer ordförande att fråga 
på tilläggsförslaget.  
Beslutsgången godkänns.  
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och 
finner att ärendet ska återremitteras. 
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Ks § 122 (forts) Dnr 2020-000174  

Remiss - Hållbar terrängkörning, SOU 2019:67 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget, och finner 
att det blir kommunstyrelsens beslut. 
_____ 

Kopia till 
Avdelningen näringsliv, kultur och fritid 
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Ks § 123 Dnr 2020-000137  

Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2020 
Kort sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska anta 2020 års åtgärdsplan.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen skickar följande till socialnämnden för att i 

kommande revidering av Tillgänglighetsprogrammet se över frågan: 
Kopplat till målet i kapitel 2.9 Arbete i Tillgänglighetsprogrammet, 
undersöka om Försäkringskassan är en aktör i detta sammanhang att 
samarbeta med. 

2. Kommunstyrelsen antar åtgärdsplan 2020.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den 22 april 2020 återremitterade kommunstyrelsen ärendet avseende 
åtgärdsplan 2020 för att, kopplat till kapitel 2.3 Arbete i åtgärdsplanen, 
undersöka om Försäkringskassan är en aktör i detta sammanhang att 
samarbeta med. Återremissen baseras på en övergripande kommunal 
målsättning i Tillgänglighetsprogrammet och inte på kommunstyrelsens 
åtgärdsplan. Socialnämnden ansvarar för revidering av Tillgänglighets-
programmet och frågan skickas därför dit.   

Underlag för beslut  
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-30 
Kommunstyrelsens beslut § 77 2020-04-22 
Tillgänglighetsprogrammet – Åtgärdsplan 2020 Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(32) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 123 (forts) Dnr 2020-000137  

Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2020 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att 
kommunstyrelsen skickar frågan kopplad till avsnitt 2.9 till socialnämnden, 
och att kommunstyrelsen antar åtgärdsplanen för 2020.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 
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Ks § 124 Dnr 2019-000098  

Motion - Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms 
kommun 
Kort sammanfattning 
Kjell Sundholm, Rasmus Ericsson och Lena Persson, samtliga KD, har 
skrivit en motion till kommunfullmäktige gällande nyetablering av 
fiskodling i Krokoms kommun.   

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.   
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kjell Sundholm, Rasmus Ericsson och Lena Persson, samtliga KD, har 
skrivit en motion till kommunfullmäktige med följande förslag; 
o Att Krokoms kommun ska ha som policy att fiskodling endast får ske i 

slutna system, lokaliserade på land. 
o Att vattnet som används i fiskodling måste renas via reningsverk om det 

ska släppas ut för att utesluta att smittor och sjukdomar sprids samt att 
övergödning inte ökar i våra sjöar och vattendrag.  

Bygg- och miljönämnden behandlade motionen den 23 april 2020 och 
föreslår att motionen avslås.   

Underlag för beslut  
Presidiets förslag till beslut 2020-05-18 
Bygg- och miljönämndens beslut 2020-04-23 
Motion 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Marie Svensson, V, Niklas Rhodin, S, Rasmus Ericsson, KD och Jan 
Runsten, MP yttrar sig och yrkar bifall till motionen.  
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Ks § 124 (forts) Dnr 2019-000098  

Motion - Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms 
kommun 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 125 Dnr 2020-000163  

Igångsättningstillstånd - Upphandling sopbilar 
Kort sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 april 2020.   

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för vidare 

utredning.  
2. Kommunstyrelsen skickar med följande kommentarer/frågor till 

samhällsbyggnadsnämnden: Kan man växelköra kompostbil och ”vanlig” 
sopbil i områdena? Styrelsen tror att tömningsbehovet av sopor kommer 
att minska när man separerar kompost. Om man börjar i de tätare orterna 
så ska Krokoms kommun söka dispens för ytterområdena tills 
införandeperioden är klar.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 8 
april 2020 framgår: 
För att möjliggöra matavfallsinsamling hösten 2021 alternativt våren 2022 
måste två nya sopbilar med separata fack för matavfall och restavfall 
upphandlas. Leveranstiden är minst ett år (i coronatider ännu längre) vilket 
innebär att beställning måste göras så snart som möjligt. 
Den ena av de befintliga sopbilarna säljs (årsmodell -18) och den andra 
(årsmodell -11) behålls som reservfordon.  

Underlag för beslut 
Presidiet förslag till beslut 2020-05-18 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 27 2020-04-08 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, med bifall av Maria Jacobsson, S, Marie Svensson, V, 
Niclas Höglund, JVK: Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för 
en sopbil. 
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Ks § 125 (forts) Dnr 2020-000163  

Igångsättningstillstånd - Upphandling sopbilar 
Motivering:  
Kommunen har redan idag en relativt ny sopbil i sin fordonspark, vi anser 
också att vi ska arbeta för minskat matsvinn och avfall och då kanske 
behovet inte blir lika stort i framtiden. Vi anser att kommunen inte ska byta 
samtidigt, utan vi ska ha ett ”rullande schema”; När den redan befintliga 
nyare sopbilen tjänat ut sitt syfte kan vi se hur behovet av en ny sopbil ser ut 
och då eventuellt köpa in en nyare. 
Maria Jacobsson, S, Niklas Höglund, JVK, Ronny Karlsson, SD, Niklas 
Rhodin, S, och Hans Åsling, C, yttrar sig.  
Ajournering begärs och hålls mellan kl 13.58 och 14.03. 
Hans Åsling, C: Ärendet återremitteras för att utreda frågan vidare.  
Maria Jacobsson, S: I det fall ärendet återremitteras ska följande skickas med 
till samhällsbyggnadsnämnden:  
Kan man växelköra kompostbil och ”vanlig” sopbil i områdena? Vi tror att 
tömningsbehovet av sopor kommer att minska när man separerar kompost. 
Om man börjar i de tätare orterna så ska vi söka dispens för ytterområdena 
tills införandeperioden är klar. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att 
kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för två sopbilar och att 
detta finansieras av renhållningens beviljade investeringsbudget.  
Till det har det kommit ett ändringsförslag om att kommunstyrelsen beviljar 
igångsättningstillstånd för en sopbil.  
Till det har det kommit ett förslag om att återremittera ärendet för att utreda 
frågan vidare.  
Till förslaget om återremiss har det kommit förslag på en komplettering/ 
medskick till samhällsbyggnadsnämnden.  
Ordförande kommer först att fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras.  
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Ks § 125 (forts) Dnr 2020-000163  

Igångsättningstillstånd - Upphandling sopbilar 
Om ärendet ska avgöras idag kommer ordförande att ställa grundförslaget 
mot ändringsförslaget.  
Om ärendet ska återremitteras kommer ordförande att fråga om 
kompletteringen/medskicket till samhällsbyggnadsnämnden.  
Beslutsgången godkänns.  
På fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras finner ordförande 
att ärendet ska återremitteras.  
Omröstning begärs.  
De som vill att ärendet ska återremitteras röstar Ja och de som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar Nej. 
 
Omröstningsresultat  Ja Nej Avstår 
Karin Jonsson, C, ordf.  X 
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordf. X 
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordf.  X 
Hans Åsling, C  X 
Bengt Nord, C  X 
Jannike Hillding, M  X 
Jan Runsten, MP  X 
Rasmus Ericsson, KD  X 
Maria Jacobsson, S   X 
Sture Hernerud, S  X 
Marie Svensson, V   X 
Niclas Höglund, JVK   X 
Ronny Karlsson, SD   X 
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Ks § 125 (forts) Dnr 2020-000163  

Igångsättningstillstånd - Upphandling sopbilar 
 
Med 8 Ja-röster och 5 Nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget om att återremittera ärendet.  
Ordförande frågar därefter om kompletteringen/medskicket ska gå med till 
samhällsbyggnadsnämnden, och finner att det blir kommunstyrelsens beslut. 
_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 126 Dnr 2020-000178  

Igångsättningstillstånd - Rivning C- och E-husen Ås 
skola 
Kort sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 6 maj 2020.   

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för rivning av C- och 

E- husen inom Ås skola. 
2. Rivningen finansieras via beviljat investeringsutrymme.   
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 6 maj 
2020 står det: 
På grund av bristande skick och utformning av hus C och E på Ås skola har 
lokalerna varit tvungna att utrymmas. Dessa står i dag oanvända men 
uppvärmda eftersom byggnadsdelarna är hopbyggd med övriga delar av Ås 
skola. Det har även varit långvariga problem med inomhusmiljön. Lokalerna 
har ersatts med kostsamma och tillfälliga inhyrningar av paviljonger. Sedan 
tidigare finns utöver dessa ett flertal kortsiktiga paviljonglösningar inom Ås 
skolområde. 
En förstudie har genomförts tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen och den visar på att C och E husen bör rivas och att 
dessa tillsammans med de tillfälliga paviljongerna ersätts med en permanent, 
modern samt yt- och energieffektiv nybyggnad.   

Underlag för beslut  
Presidiets förslag till beslut 2020-05-18 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 55 2020-05-20 
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Ks § 126 (forts) Dnr 2020-000178  

Igångsättningstillstånd - Rivning C- och E-husen Ås 
skola 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att 
kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för rivning av C- och E-
husen inom Ås skola och att rivningen finansieras via beviljat 
investeringsutrymme.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen beviljar 
detta.  
_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Ks § 127 Dnr 2020-000177  

Nytt igångsättningstillstånd tömning slamdammar 
Hissmofors reningsverk 
Kort sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 6 maj 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättning inom befintlig investerings-

budget för att möjliggöra att slam avlägsnas ur poleringsdammarna och 
slutgiltigt omhändertas.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 6 maj 
2020 framgår nedan:  
Krokoms kommun har vid reningsverket i Hissmofors poleringsdammar, dit 
det renade avloppsvattnet förs efter de olika reningsstegen i reningsverket. 
Dammarna ingår i reningsverkets tillstånd för verksamheten och ska fungera 
som efterpolering. De är i princip aldrig tömda sedan de anlades i början av 
70-talet och slamhalten är därmed mycket hög. Med en hög slamhalt i 
dammarna behövs de tömmas på slam för att öka uppehållstiden och minska 
risken för slamflykt. Vid slamflykt kommer inte utsläppsvillkor för 
verksamheten att kunna hållas.  
Under år 2019 startade ett nytt försök genom att pumpa via en pråm med 
mudder-verk upp slammet i damm 2 under tillsättning av polymer till två 
stycken geotextil-tuber (7,5 x 35 meter) för avvattning. Utöver detta har 
avdelningen anlagt två stycken slamavvattningsbäddar inom området. Till 
dessa bäddar är det uppgrävt delar av slammet från damm 1. Tilldelade 
medel har använts under år 2019. 
Arbetet behöver fortgå och tillstånd för detta har medgetts av Länsstyrelsen 
till och med år 2021 (2022). Medel behövs för att fortsätta gräva ur slam från 
damm 1 och 3 samt för omhändertagande av slammet. De medel som krävs 
för åtgärderna föreslås omfördelas från investeringsbudget för nytt  
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Ks § 127 (forts) Dnr 2020-000177  

Nytt igångsättningstillstånd tömning slamdammar 
Hissmofors reningsverk 
 
reningsverk i Bakvattnet. Det innebär en viss försening av Bakvattnets 
reningsverk, vilket bedöms ändå ske, eftersom markfrågan inte är löst.   

Underlag för beslut  
Presidiets förslag till beslut 2020-05-18 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 54 2020-05-06 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar igångsättningstillstånd inom befintlig investeringsbudget för att 
möjliggöra att slam avlägsnas ur poleringsdammarna och slutgiltigt 
omhändertas.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 128 Dnr 2020-000101  

Ansökan - Fotboll året runt 
Kort sammanfattning 
Sex föreningar i Krokoms kommun som alla bedriver fotbollsverksamhet har 
gemensamt gått ihop i ett projekt. Projektet ”Fotboll året runt” går ut på att 
skapa en fullstor fotbollsanläggning inomhus. En fullstor fotbollsplan med 
konstgräs inrymd i ett stort tält.    

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ansökan bifalls och kommunstyrelsen avsätter 5 miljoner kronor i 

ekonomiskt stöd till projektet. Beslutet gäller om övrig finansiering av 
projektet uppfylls. 

2. Kommunstyrelsen bifaller ett årligt driftsbidrag för fotbollstältet på  
500 tkr.   

_____________________________________________________________ 

Jäv 
Jannike Hillding, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.  

Protokollsanteckning 
Marie Svensson, V: I projektet ska man följa naturvårdsverkets vägledning 
när det gäller konstgräsplaner. 

Beskrivning av ärendet 
I Krokoms kommun finns idag nio föreningar som i olika grad bedriver 
verksamhet med fotboll. Sex av dem gör det väldigt aktivt och har 
gemensamt en vision om att kunna skapa förbättrade förutsättningar för 
fotbollsverksamheten. De vill skapa en anläggning för fotboll som kan drivas 
året runt. Det vill de göra med ett fotbollstält som inrymmer en fullstor 
konstgräsplan.   

Underlag för beslut 
Presidiets förslag till beslut 2020-05-27 
Avdelningen näringsliv, kultur och fritids tjänsteutlåtande 2020-04-06 
Ansökan – Fotboll året runt 
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Ks § 128 (forts) Dnr 2020-000101  

Ansökan - Fotboll året runt 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Marie Svensson, V, Niklas Rodin, S, Hans Åsling, C, Bengt Nord, C, Maria 
Jacobsson, S, Karin Jonsson, C och Jan Runsten, Mp, yttrar sig.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, presidiets förslag, som föreslår att ansökan 
bifalls och 5 miljoner kronor avsätts i ekonomiskt stöd till projektet. Beslutet 
gäller om övrig finansiering av projektet uppfylls. Kommunstyrelsen 
beslutar om bifall till ett årligt driftsbidrag för fotbollstältet på 500 tkr. 
Efter fråga på presidiets förslag finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller detta.  
_____ 

Kopia till 
Avdelningen Näringsliv, kultur och fritid 
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Ks § 129 Dnr 2020-000006  

Valärenden  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Karin Jonsson, C, väljs till ägarombud vid Naboers bolagsstämma 24 

juni 2020.  
2. Kommunstyrelsen godkänner Brigitte Larssons, M, återtagande av sin 

avsägelse från uppdraget som lekmannarevisor i Krokomsbostäder AB.   
_____________________________________________________________ 
Karin Jonsson, C, föreslås som ägarombud vid Naboers årsstämma 24 juni.  
Efter fråga på att välja Karin Jonsson till ägarombud vid Naboers årsstämma, 
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.  
Brigitte Larsson, M, har begärt att få återta sin avsägelse som 
lekmannarevisor i Krokomsbostäder AB.  
Efter fråga på om kommunstyrelsen godkänner Brigitte Larssons återtagande 
av sin avsägelse, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.  
_____ 

Kopia till 
Karin Jonsson 
Brigitte Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret 
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Ks § 130 Dnr 2020-000010  

Meddelanden 
  Dnr 22 
1 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200506 § 51, 

Internkontrollplan2020 
 
3 Näringslivsutskottet: protokoll 200518 
 
  Dnr 28 
4 Jämtland Härjedalen Turism JHT: 200512, Pressmeddelande – Effekten 

av minskad turism i Jämtland Härjedalen.  
 
  Dnr KS 15/320 
5 Regeringen, Infrastrukturdepartementet: beslut 200423, Överklaganden 

av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av 
gång- och cykelväg vid väg 609/614 genom Rödön.  

 
  Dnr KS 20/005 
6. Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 200507, 200518 
_____ 
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Ks § 131 Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter  
1 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 
2 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 
3 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 
kommunfullmäktige senast i maj 2020.  

     Dnr KS 19/162 
4 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen 

 remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för 
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020. 

                Dnr KS 2019/204 
5 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni 
2020.  

   Dnr KS 19/262 
6 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i 
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.  

 Dnr KS 2019/208 
7 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen 

remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och 
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 
kommunfullmäktige senast november 2020.  
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Ks § 131(forts) Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter 

 Dnr KS 2019/342 
8 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 2019/345 
9 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till 

Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 
november 2020.  
              Dnr KS 2019/347 

10 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 
november 2020.  

  Dnr KS 19/350 
11 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 
december 2020.  

  Dnr KS 19/357 
12 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras 

till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast 
december 2020.  

  Dnr KS 19/368 
13 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till 

barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige 
senast december 2020. 
 Dnr KS 2020/058 

14 Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 
februari 2021.  
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Ks § 131 Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter 
 Dnr KS 2020/144 
15 Motion – Höj elevavgiften för kulturskolan. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 
   Dnr KS 2019/288 
16 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 
17 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 
förslaget senast i mars 2020. 

 Dnr KS 2019/270 
18 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på 
förslaget senast i maj 2020.  

 Dnr KS 2019/315 
19 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 
20 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.   

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 
svarar på förslaget senast i maj 2020. 

 Dnr KS 2020/052 
21 Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom. 

Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 
svarar på förslaget senast i augusti 2020.  
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Ks § 131 Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter 
 Dnr KS 2020/062 
22 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen som själva svarar på förslaget senast i oktober 2020. 

 Dnr KS 2020/073 
23 Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 
senast i augusti 2020.  

 Dnr KS 2020/088 
24 Medborgarförslag – Kolonilotter i Nälden. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 
senast i november 2020.  

 Dnr KS 2020/125 
25 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning i Änge, Offerdal. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 
svarar på förslaget senast i november 2020.  

 Dnr KS 2020/133 
26 Medborgarförslag – Nödvändigt att få ner hastigheten runt skolan i 

Änge, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i 
november 2020.  

 Dnr KS 2020/145 
27 Medborgarförslag – Sänkt hastighet i Änge samhälle, Offerdal. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 
svarar på förslaget senast i november 2020.  
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Ks § 131 Dnr 2020-000011  

Pågående motioner, medborgarförslag och 
revisionsrapporter 
Revisionsrapporter 

 Dnr KS 19/358 
1 Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden  
  Dnr KS 20/172 
2. Revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 

  Dnr KS 20/173 
3. Revisionsrapport - Granskning av kommunens rutiner vid 

orosanmälningar 
_____ 
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Ks § 132 Dnr 2020-000124  

Övriga frågor  
Marie Svensson, V, ställer en fråga om vilken strategi Krokom ska ha inför 
sommaren, med anledning av Corona. Krisledningsnämnden och 
kommunstyrelsen har i dagsläget inga fler möten inbokade.  
Ordförande Karin Jonsson och kommundirektör Jonas Törngren svarar.  
_____ 
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