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Kf § 89 Dnr 2017-000049  

Öppnande fullmäktige 
Ordförande, Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
klockan 10.00. 

Protokollets justering och val av justerare 
Protokollets justeras måndagen den 6 november 2017 hos kommun-
sekreteraren, klockan 15.00  

Nya ledamöter och ersättare 
Roger Nilsson är ny ledamot för Moderaterna. 

Mikael Olofsson är ny ersättare för Moderaterna. 

Upprop 
Vid uppropet noteras 33 ledamöter och 6 ersättare. 

Kungörelse och kallelse 
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts i Östersunds Posten och i 
Länstidningen den 18 oktober och kallelsen har skickats ut den 13 oktober 
2017. 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 

Frågor som får ställas vid dagens möte 
Jan Englund, SD, fråga om uppgrävd gatsten 
Jan Englund, SD, fråga om renovering av Krokomsbostäders nya 
huvudkontor 
Jan Englund, SD, fråga om LSS-läget i kommunen 
Marie Svensson, V, fråga om tillgänglighetsbarometern 
Ulla-Greta Rexner, V, fråga om kommunens och Krokomsbostäders 
källsortering 
Gunnel Persson, S, fråga om bedömning av behovet av LSS 
Gunnel Persson, S, fråga om behovet av LSS är inlagt i budgeten 
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Kf § 89 (forts) Dnr 2017-000049  

Öppnande fullmäktige 
Gunnel Persson, S, fråga om hur mycket habiliteringsersättningen kommer 
att höjas med 
Gunnel Persson, S, fråga om hur färdtjänstbehovet  bedöms 
Gunnel Persson, S, fråga om färdtjänstberättigad har rätt att åka i hela länet 
Gunnel Persson, S, fråga om egenavgift finns på färdtjänsten 
Jörgen Blom, V, fråga om avgångsvederlag 

Informationer 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Lars Nyman, förbundschef 

Aktuellt från komunfullmäktige 
Ordförande Gunnar Hellström berättar om tidningen Allmännyttans 
reportage om Krokomsbostäder AB och kommunens framgångsrika 
flyktingmottagande. 

Fördjupad översiktsplan Krokom 
Diskussion Fördjupad Översiktsplan Krokom. Simon Östberg, 
planingenjör informerar först om den fördjupade översiktsplanen. Anne 
Dahlgren, stadsarkitekt medverkar också. Sedan diskuterar fullmäktige i 
grupper, en del frågor. Svaren lämnas in till planingenjören och 
stadsarkitekten som kommer att bearbeta svaren. 

Krokoms kyrka 
Carina Grahn och Britt Carlsson berättar om Krokoms kyrka och dess 
tillkomst. 

_____  

Ajourneringar 
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00 samt 
för eftermiddagsfika klockan 15.50-16.10. 

_____ 
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Kf § 90 Dnr 2017-000050  

Allmänhetens frågestund 
Barbro Larsén, Rädda Barnen, Krokoms lokalförening, ställer fråga till 
socialnämndens ordförande, Malin Bergman, C, om ensamkommande barn 
som fyller 18 år. 

Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande, svarar. 

_____ 
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Kf § 91 Dnr 2017-000053  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

   Dnr 17/309 
1 Medborgarförslag – Utöka elevhälsans kompetens och se över 
 organisationen för stödet till skolbarn med språkstörning. Förslaget 
 remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
 ärendet senast i april 2018. 

     Dnr 17/296 
2 Medborgarförslag – Skolbarnsomsorg för barn 6-9 år med föräldrar 
 som är föräldralediga med ett yngre syskon. Förslaget remitteras till 
 barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 april 2018. 

     Dnr 17/323 
3 Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, Nyheden. 
 Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 
 ärendet senast i april 2018. 

     Dnr 17/335 
4 Medborgarförslag - Effektivisera bekräftelser av medborgarförslag. 
 Förslaget remitteras till fullmäktiges presidium som besvarar 
 förslaget senast i december 2017. 

     Dnr 17/325 
5 Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom. Förslaget 
 remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
 februari 2018. 

     Dnr 17/334 
6 Medborgarförslag – Bana väg för växtkraft – Prioritera upprustning 
 av väg mellan Änge och Stavre. Förslaget remitteras till kommun-
 styrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 2018. 
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Kf § 91 (forts) Dnr 2017-000053  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
   Dnr 17/324 

7 Medborgarförslag – Säkra Kaxås skola långsiktigt. Förslaget 
 remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
 ärendet senast i  april 2018. 

     Dnr 17/303 
8 Medborgarförslag – Förläng tid för boende för ensamkommande 
 som fyller 18 år. Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunstyrelsen senast i april 2018. 

     Dnr 17/344 
9 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms 
 kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 fullmäktige senast i oktober 2018. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Remissinstanser inklusive förslag 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(39) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-26 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 92 Dnr 2017-000051  

Frågor 
Jan Englund, SD, frågar Elisabeth Svensson, M, ordförande i 
Krokomsbostäder AB, om varför säkert hundratals fungerande utbytta 
hyrshusfönster dumpats i containrar. 

Elisabeth Svensson, M, svarar att fönsterbyte ingick i Krokomsbostäders 
byggprojekt att man skulle byta från 2-glas till 3-glasfönster. Utföraren av 
fönsterbytet skulle ta tillvara fönstren. Det fanns risk för att dessa innehöll 
asbest och därför skickades fönstren på deponi. 

_____  

Jan Englund, SD, frågar Cristine Persson, C, samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om varför den i mitten av september, uppgrävda gatstenen i 
Krokoms centrum inte avyttrades på annat sätt än att dumpas som 
fyllnadsmassor. 

Cristine Persson, C, svarar att den upphandlande entreprenören är ägare av 
materialet. Entreprenören gjorde den bedömningen att gatstenen inte var 
något att ta tillvara på. 

_____ 

Jan Englund, SD, frågar Elisabeth Svensson, M, ordförande i 
Krokomsbostäder AB, om varför Bygg- och Färglokalen, som inköptes av 
Krokomsbostäder för cirka 2,3 miljoner kronor, har fått en sådan svindlande  
renoveringsbudget på 15 miljoner kronor. 
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Kf § 92 (forts) Dnr 2017-000051  

Frågor 
Elisabeth Svensson, M, svarar att det inte är Krokomsbostäder som har 
blivit trångbodda utan de blev tillfrågade om de kunde flytta till en annan 
lokal för att möjliggöra för två förvaltningar att sitta tillsammans, i huset på 
kullen, då de har ett väldigt tätt samarbete. Krokomsbostäder köpte in Bygg- 
och Färglokalen, som var till salu. Man har fått lov att ställa om från 
affärslokal till kontorslokaler. Flytten innebär för KBAB en bättre 
samordning med de hantverkare som redan finns i dessa lokaler samt även 
att man får en bättre Bo-Butik. Det har varit stora omställningar och huset är 
gammalt. Kostnaden blev lite mer än beräknat på grund av att man bland 
annat måste byta tak. Krokomsbostäder flyttar in i de nya lokalerna i 
december. 

_____  

Jan Englund, SD, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande, 
om hur LSS-läget är i Krokoms kommun. I lilla Boxholms kommun har 
kostnaden ökat senaste åren till över 5 miljoner kronor, från några 
hundratusen kronor på grund av Försäkringskassans stramare 
lagstiftningstolkning av regeringsbeslut av LSS. 

Malin Bergman, C, svarar att kommunen idag har 5 personer som har fått 
sina beslut indragna från Försäkringskassan. Det innebär fördyringar 
omfattande ca 5-6 miljoner kronor. 

Det vi har bevittnat det senaste året är att personlig assistans håller på att 
kommunaliseras. Kostnaderna för Försäkringskassan har minskat men 
behovet av assistanshjälp är densamma och kostnaderna likaså. Nu beviljas 
endast 14% av ansökningarna för personlig assistans. Situationen inom den 
personliga assistansen är krisartad och akut. LSS är en frihetsreform som 
måste värnas om. 

_____  
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Kf § 92 (forts) Dnr 2017-000051  

Frågor 
Marie Svensson, V, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande 
om tillgänglighetsbarometern som har gjorts varje år sedan 2010, då enligt 
ett riksdagsbeslut enkelt avhjälpta hinder skulle vara borttagna. Det skulle 
göra samhället lättare för människor med funktionshinder. Hur kommer det 
sig att Krokoms kommun inte finns med i granskningen och varför har man 
valt att inte besvara enkäten? Hur ser det ut angående tillgängligheten i detta 
sammanhang i Krokoms kommun? 

Malin Bergman, C, svarar att Krokoms kommun var en av fyra kommuner 
i länet som inte hade svarat på enkäten, som omsorgsföretaget Humana 
skickat ut. Svaret är att det funnits brister i samordningen. Vi svarar på 
ganska många enkäter som också, i det här fallet, rör ganska många 
förvaltningar och lyckas vanligtvis bra med det men ibland händer det 
olyckliga, som i det här fallet. Enkäten skulle besvaraas av flera olika 
förvaltningar och det var en otydlighet i vem som skulle ansvara för att 
sammanställa den. Idag är bristen uppmärksammad och en person är 
ansvarig för samordningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med handikapprådet tagit fram 
en lista på enkelt avhjälpta hinder som ska utföras/har utförts/utförs i 
offentliga lokaler som ägs av kommunen. I plan- och bygglagen finns skrivet 
hur det ska byggas för att det ska vara tillgängligt. Ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden är med som ledamot i handikapprådet och vid 
viktiga byggförändringar, t ex torget i Krokom, samråder stadsarkitekten 
med bland annat handikapprådet. 

_____  

Ulla-Greta Rexner, V, frågar Cristine Persson, C, 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Elisabeth Svensson, M, 
Krokombostäder ABs ordförande, om hur långt gruppen, som jobbar med 
källsortering, har kommit i sitt arbete. Hur ser tidsplanen ut? 
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Kf § 92 (forts) Dnr 2017-000051  

Frågor 
Cristine Persson, C, svarar att källsorteringen hitintills är klar i 
kommunhusets caféteria samt för personalen i övrigt. Tidsplanen är att man 
jobbar med det här kontinuerligt både då det gäller det befintliga utifrån 
verksamheter, personal och resurser. Man har även med sig källsortering i  
tankebanorna då man ska bygga nytt. 

Elisabeth Svensson, M, svarar att det inte finns någon fastställd tidsplan. 
En förstudie har gjorts om förbättrad avfallshantering i centrala Krokom. Det 
är svårare att lösa avfallshanteringen i de små bostadsbestånden där det är 
svårare att hämta avfallet. Start sker i centrala Krokom. Just nu pågår en 
dialog med en extern tjänsteleverantör och kommunens avdelning för 
renhållning, i frågan. 

_____ 

Gunnel Persson, S, frågar om Försäkringskassan bedömer att behovet av 
LSS är under 20 timmar så hamnar ansvaret under kommunens försorg. Hur 
bedömer kommunen behovet och får dom sina behov tillgodosedda eller blir 
de nekade även i kommunen? 

Malin Bergman, C, svarar att kommunen gör en ny bedömning och kan 
inte ge avslag med hänvisning till Försäkringskassans beslut. Vi har samma 
bedömningskriterier. Därmed inte sagt att behov av hjälp inte föreligger. Det 
är viktigt att veta att kommunen alltid betalar för de 20 första timmarna 
oavsett om det grundläggande behovet överstiger/understiger 20 timmar. 
Man kanske måste se över andra insatser så att den enskilde uppnår goda 
levnadsvillkor. 

Gunnel Persson, S, frågar om behovet av LSS är inlagt i budgeten 

Malin Bergman, C, svarar att övervältringskostnaderna är en betydande del 
av socialnämndens underskott. I år har vi tillåtelse att göra ett underskott på 
14 mnkr inklusive LSS. Till nästa år får vi utökade ramar på 6,6 mnkr 
inklusive LSS. Det är väldigt svårt att beräkna hur stor övervältringen, från 
Försäkringskassan, blir och därav är det inte budgeterat. 

_____ 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(39) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-26 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 92 (forts) Dnr 2017-000051  

Frågor 
Gunnel Persson, S, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande 
om hur mycket habiliteringsersättningen kommer att höjas med. 

Malin Bergman, C, svarar att en motion om en höjning av 
habiliteringsersättningen finns och den kommer att behandlas i 
socialnämnden och beslutas i fullmäktige. Habiliteringsersättningen kommer 
att behndlas i vanlig ordning i socialnämnden. Malin Bergman, C, kan bara 
hålla med om att hon personligen tycker att ersättningen är för låg. 

_____ 

Gunnel Persson, S, frågar Maria Söderberg, C, om hur färdtjänstbehovet 
bedöms. 

Maria Söderberg, C, svarar att den särskilda kollektivtrafiken är 
överlämnad till Länstrafiken. Det är sex kommuner i länet som är med i det 
samverkansavtalet. Det är beskrivet i lagstiftningen hur behovet ska 
bedömas. 97% av ansökningarna blir beviljade. I brukarenkäter uttrycker 
man stor nöjdhet. 

_____ 

Gunnel Persson, S, frågar om färdtjänstberättigad har rätt att åka i hela 
länet 

Maria Söderberg, C, svarar att för de 6 kommunerna, som ingår i 
samverkansavtalet, gäller att man har rätt att åka i hela länet. 

_____ 

Gunnel Persson, S, frågar om egenavgift finns på färdtjänsten. 

Maria Söderberg, C, svarar att egenavgiften är den taxa som syns i 
information till den färdtjänstberättigade. Kostnaden är högre men den 
överskjutande delen betalas av kommunen. Från och med 1 december 2017 
gäller ny taxa. 

_____  
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Kf § 92 (forts) Dnr 2017-000051  

Frågor 
Jörgen Blom, V, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens 
ordförande om avgångsvederlag i Krokoms kommun som ska ha utbetalats 
till en anställd som ska ha anmälts för sexuella trakasserier. 

Maria Söderberg, C, svarar att kommunen har ett delegationsreglemente 
för personalfrågor som är väldigt tydligt och lämnar därför över frågorna till 
kommundirektör Jonas Törngren och HR-chef Anne Vågström, som får 
svara på dessa. 

Jörgen Blom, V, frågar Hur mycket har Krokoms kommun betalat ut i 
avgångsvederlag uder 2016-2017?  

Jonas Törngren, kommundirektör svarar att kommunen har betalat ut 
2.046.575 kronor.  

Jörgen Blom, V, frågar Hur många har lösts ut? 

Jonas Törngren, kommundirektör svarar att 14 personer har på olika sätt 
lösts ut. Det stora flertalet har lösts ut till följd av en rehabiliteringsprocess 
där man inte har kunnat fortsätta att arbeta. 

Jörgen Blom, V, frågar Varför ha detta inte behandlats i kommunstyrelsen 
då beloppen är betydande? 

Jonas Törngren, kommundirektör svarar att det finns ett väldigt tydligt 
delegationsreglemente och att HR-chefen har delegation att ta beslut om 
villkor vid anställnings upphörande. Det gäller all personal utom för 
kommundirektören själv där det är kommunstyrelsen som fattar beslut om 
detta. 

Jörgen Blom, V, frågar Vilken policy har Krokoms kommun vid misstanke 
om sexuella trakasserier som begås av medarbetare? 
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Kf § 92 (forts) Dnr 2017-000051  

Frågor 
Anne Vågström, HR-chef svarar att kommunen ser väldigt allvarligt på 
sådana här frågor. Om vi fattar misstanke om att något sådant pågår 
polisanmäler vi. Därefter tar vi ställning till om medarbetaren som är 
anklagad om denne ska vara kvar på arbetsplatsen eller inte under tiden som 
utredningen pågår. Vi, som arbetsgivare, har möjlighet att stänga av en sådan 
person under tiden utredningen pågår. Avstängning sker med lön som är 
reglerat i kollektivavtalet. Det är viktigt att poängtera att utredningen inte på 
något sätt handlar om skuldfrågan. Sedan görs en noggrann utredning om 
vad som har hänt. Kommer man fram till att man har saklig grund för avsked 
av personlig skäl så går vi vidare på det. Ibland konstaterar vi att vi inte har 
bevis för att det har hänt eller man konstaterar att vi inte har saklig grund. 
Däremot kan det vara så att vi brister i förtroende, till den arbetstagaren som 
det berör och då kan vi göra en överenskommelse om att avsluta en 
anställning. 

Jörgen Blom, V, frågar Vilka inom kommunens verksamhetsområden 
räknas som kommunledning? 

Jonas Törngren, kommundirektör svarar att det beror på i vilket 
perspektiv. Är det ur ett tjänstemannaperspektiv är det normalt sett 
kommundirektören, förvaltningschef eller stabschef. Handlar det om 
verkställande ledning politiskt är det komunstyrelsen. 
_____ 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(39) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-26 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 93 Dnr 2017-000052  

Dialog med revisorerna 
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar fullmäktige om 
att ny auktoriserad revisor är KPMG. 

Revisionen har startat en revisionsgranskning gällande IT-enheten. 

Britt Carlsson berättar att anslag av rapporter nu ska vara uppdaterade på 
kommunens hemsida.  

Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

_____ 
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Kf § 94 Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar Förnyad Rambudget för 2018, plan 2019-

2020, vilket innebär ökade ekonomiska ramar för socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Därutöver 
uppdateras investeringsbudgeten med det beslut som fullmäktige fattade 
i juni om utökning av budget för nytt särskilt boende. 

2 Skattesatsen för 2018 skall vara oförändrad 22,17 kronor. 
3 Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2018 

- Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån    
  som förfaller till betalning 2018. 
- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 461,5 mnkr (prel enl tjmförsl  
  invest). 

 - Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr. 
 - Få öka utlåningen med högst 1 mnkr. 
4 RI-målen fastställdes i april de är oförändrade 
_____________________________________________________________ 
Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån 
för egen budget. 
_____ 

Bakgrund 
Förnyad Rambudget för 2018, plan 2019-2020 innehåller bland annat 
skattebeslut för år 2018. Enligt kommunallagen skall ett tydligt beslut om 
skattesats finnas för respektive år. Budgeten innehåller även budgeterad 
skuldsättning inklusive eventuell nyupplåning av långfristiga skulder. 
Kommunens långivare ställer som krav att det tydligt skall framgå i beslut, 
vilket tak för långfristig upplåning som finns för respektive år, samt på vilket 
sätt denna låneskuld får administreras. 
 I övrigt ska rambudgeten i sin helhet, inklusive ekonomiska ramar, direktiv 
och uppdrag anses gälla i och med att beslutet tas i kommunfullmäktige. 
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Kf § 94 (forts) Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Kommunfullmäktige antog rambudget för 2018, plan 2019-2020 i april 
2017. Den rambudget som antogs i april byggde på skatteunderlagsprognos 
från mars 2017. 

Beslutet i april innefattade även att kommunfullmäktige skall ta förnyad 
ställning till rambudget 2018 i oktober 2017, med ledning av nämndernas 
detaljbudgetar, regeringens budgetproposition, senast kända 
skatteunderlagsprognos samt nämndernas ekonomiska uppföljning i 
delårsrapproten 2017. 

Kommunens delårsrapport per den 30/6 prognostiserar ett nollresultat för 
2017. Socialnämnden visar ett underskott i verksamheterna på 14 mnkr. 
Åtgärder är vidtagna, en genomlysning av SNs verksamheter är genomförd 
och förändringsarbeten påbörjade. Även barn- och utbildningsnämnden har 
utmaningar som de brottas med och även där pågår ett arbete för att sänka 
kostnader.  

SKLs senaste skatteprognos och deras analys av regeringens 
budgetproposition kom den 28 september.  Analysen för Krokoms kommun 
visat på högre skatte- och bidragsintäkt jämfört med prognosen i våras. I 
denna budget som samverkanspartierna nu föreslår kommunfullmäktige anta, 
har intäkterna enligt den senaste SKL-prognosen använts.  
Budgetpropositionen innehåller ett stort antal ”övriga tillskott” riktade till 
kommunerna de är beräknade som ”illustration fördelade per innevånare” 
och skulle kunna ge 5,9 mnkr till Krokom. I denna budget har 1,5 mnkr 
räknats in i posten ofördelade effekter av statsbidraget. Övriga 4,3 mnkr vet 
vi ännu inte något om, hur de ska sökas och i vilken utsträckning de är 
öronmärkta eller vilka motprestationer som ställs. Därför räknas de inte med 
nu. Kommunen ska söka alla de bidrag som är möjliga att söka.    
Förvaltningar och nämnder har arbetat med sina detaljbudgetar med 
utgångspunkt från de verksamhetsmål, direktiv och ekonomiska ramar som 
kommunfullmäktige satt upp i april. Med de förutsättningar nämnderna fick 
och de mål kommunfullmäktige satt upp har barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden vid sina beslut om 
detaljbudgetar begärt utökningar av sina ekonomiska ramar för 2018.    
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Kf § 94 (forts) Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Samtliga nämnder har även beslutat om mål kopplade till de 
resultatindikatorer som anges i rambudgetdokumentet. Dessa mål utgör 
sedan efter beslut i kommunstyrelsen 15 november och komunfullmäktige 6 
december ”Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning” enligt 
Kommunallagens krav. 
Samverkanspartierna föreslår nu i Förnyad Rambudget 2018 plan-2019-2020  
att utöka ramarna till BUN med 3,8 mnkr, för SN med 6,6 mnkr och 
SABY med 1,1 mnkr för 2018, i förhållande till Rambudget i april-2017. 
Ramförändringarna gör att dessa nämnder behöver anta nya detaljbudgetar 
för 2018. Budgetens nya skatte och bidragsintäkter, nya ramar nämnder 
tillsammans med ytterligare några justeringar utifrån nu kända faktorer ger 
ett budgeterat resultat på 9,5 mnkr. Det betyder att Kommunens resultat för 
2018 är 1% av skatte- och statsbidragsintäkter, dvs i nivå med kommunens 
definition av god ekonomisk hushållning. 
Befolkningstalet är justerat till 14.900 innevånare 2018. 
Investeringsbudgeten är bl a uppdaterad med den utökade investeringsramen 
för särskilda boende som kommunfullmäktige beslöt om i juni. 
Avskrivningar och räntor/finansnetto är uppdaterade utifrån förslaget till 
reviderad investeringsbudget. 
I detta förslag till förnyad rambudget är lönereserv och indexreserv för 2018 
fördelade i respektive nämnds ramar. 
Nämndernas ramar i Plan 2019-20 kvarstår oförändrade jämfört med 
rambudgetbeslutet i april. Samverkanspartierna bedömer att det 
förändringsarbete som påbörjats behöver visa resultat innan nya ramar kan 
sättas. Upplägget för budgetarbetet 2018 är att KS i januari beslutar om 
förutsättningar för rambudgetarbetet våren 2018.  
För att klara flyktingmottagandet 2015-16 hyrdes bostadsmoduler in. En 
tvingande lagstiftning tillkom då som sa att om kommunerna inte tog emot 
anvisade ensamkommande flyktingbarn fick kommunen ett vite på 500.000 
kr per barn. Kommunen tog emot ca 90 ensamkommande barn 2015-16. Den 
förändring som gjordes i lagstiftningen har gjort att det i år endast anvisats 2 
ensamkommande flyktingbarn och behovet av modulerna upphört. 
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Kf § 94 (forts) Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Efter delårsrapporten per den 30 juni 2017 har det framkommit att 
etablerings och avetableringskostnader för dessa moduler är högre och 
utlagda som avskrivningar på 10 år.  Modulerna ska skrivas av när de 
återlämnas. De används fortfarande och hyror återsöks från 
migrationsverket. Samverkanspartierna avser att hantera dessa kostnader i 
samband med boksluten 2017 och 2018.  

Underlag för beslut 
Förslag till förnyad Rambudget 2018, plan 2019-2020, S och V 
Kommunstyrelsen 10 oktober 2017, § 172 
Förslag till förnyad Rambudget 2018, plan 2019-2020, samverkanspartierna,  
5 oktober 2017 
Protokollsutdrag från  
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, KD, 
rambudget 2018, plan 2019-2020. 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, 
KD, rambudget 2018, plan 2019-2020. 

Jörgen Blom, V, föreslår bifall till oppositionens, S, V, rambudget 2018, 
plan 2019-2020. 

Jörgen Blom, V, föreslår avslag till samverkanspartiernas rambudget 2018, 
plan 2019-2020. 

Håkan Larsson, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, KD, 
rambudget 2018, plan 2019-2020. 

Karin Wallén, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, KD, 
rambudget 2018, plan 2019-2020. 
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Kf § 94 (forts) Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Malin Bergman, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, KD, 
rambudget 2018, plan 2019-2020. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till oppositionens S, V, rambudget 2018, 
plan 2019-2020. 

Niklas Rhodin, S, Elisabeth Svensson, M, och Jan Runsten, MP, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag från samverkanspartierna, C, M, MP, KD, till rambudget 
2018, plan 2019-2020 samt ett förslag från oppositionen, S, V, på rambudget 
2018, plan 2019-2020. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller samverkanspartiernas, C, M, MP, KD, 
rambudget 2018, plan 2019-2020. 

_____ 

Kopia till 
Nämnderna inklusive budgetdokument 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
Hans Morén, kommuncontroller 
Gertrud Engelin, ekonom 
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Kf § 95 Dnr 2017-000280  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att timpriset för servicetjänster enligt 

socialtjänstlagen är 240 kronor per timme upp till maxtaxan.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska gälla från och med den 1 
januari 2018.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften indexregleras i januari varje år 
utifrån senast fastställda omsorgsprisindex (OPI). 

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Jörgen Blom, V, Marie Svensson, V, Nehro Mostafaee, V, och Ulla-Greta 
Rexner, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

Bakgrund 
För service, -vård- och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Krokoms 
kommun ut en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen, kapitel 8. 

Den 2 maj 2013 beslutade kommunfullmäktige att timpriset för 
servicetjänster skulle vara 200 kronor per timme upp till maxtaxan och att 
timpriset skulle indexregleras utifrån prisbasbeloppet. Det nuvarande 
timpriset gäller från och med den 1 juni 2013. Idag är timpriset för 
servicetjänster 201 kronor per timme. 

Den 29 april 2015 behandlade kommunfullmäktige ett ärende om 
indexreglering av vissa avgifter inom vård- och omsorg där det i bakgrunden 
till beslutet uttrycks ”Det är rimligt att de avgifter som finns inom vård- och 
omsorg ses över årligen”.  

Avgifterna för servicetjänster har nu setts över då det inte är gjort sedan 
beslutet 2013.  
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Kf § 95 (forts) Dnr 2017-000280  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 
Exempel på servicetjänster är städning, tvätt, klädvård och inköp. De olika 
servicetjänsterna (insatserna) beviljas av biståndshandläggare. Varje insats är 
kopplad till tidsschablonen för hemtjänstinsatser.  

Om kunden väljer en privat utförare enligt LOV betalas utföraren utifrån 
schablontiden och fastställt timpris enligt gällande LOV-avtal. 

För den som behöver hjälp genom servicetjänster och inte vill utnyttja 
kommunens tjänster, finns möjligheten att köpa tjänsterna med 
skattereduktion, så kallat rutavdrag av privata företag. Det kan vara billigare 
för personer att köpa serviceinsatserna privat med rutavdrag än att använda 
den kommunala hemtjänsten. För den som har flera insatser, är den 
kommunala hemtjänsten förmodligen det billigare alternativet då personen 
aldrig betalar mer än 2 013 kronor i månaden (maxtaxa). Det innebär att 
timtaxan blir låg för den som behöver mycket hjälp. Den som inte har 
avgiftsutrymme får en reducerad kostnad eller blir helt avgiftsbefriad.  

För den som endast behöver hjälp med exempelvis städning kan det vara 
billigare att köpa privat städning med rutavdrag. Priset för en timmes 
städning av privata städfirmor i Krokom ligger på mellan 181 kronor och 
225 kronor efter rutavdrag.  

Servicetjänster i Krokoms jämförelsekommuner 
Vid en jämförelse med Krokoms kommuns jämförelsekommuner (sju 
stycken) så skiljer sig avgifterna för servicetjänster. En kommun har olika 
procentsatser av basbeloppet beroende på insatsens omfattning. Fyra 
kommuner använder systemet med nivåer. Vilket innebär att den som 
beviljas insats placeras i nivå utifrån hur många timmar det blir per månad 
eller placeras i nivå utifrån antal hjälptillfällen/insatser per månad eller 
vecka.  

Krokom har tidigare använt systemet med nivåer men den 2 maj 2012 
beslutade kommunfullmäktige att avskaffa dåvarande nivåer med bakgrund 
till att systemet med nivåer känns förlegat och upplevs som orättvist i många 
fall. Med bakgrund till detta föreslår förvaltningen inte att man återinför 
nivåer.  
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Kf § 95 (forts) Dnr 2017-000280  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 
Tre av jämförelsekommunerna har såsom Krokom en timtaxa för 
servicetjänsterna men det som skiljer sig åt är att i dessa kommuner är 
timpriserna för omvårdnadstjänsterna och servicetjänsterna detsamma. I 
Krokom är avgifterna för omvårdnadstjänster och servicetjänsterna olika.  

Jämförelsekommun 1 har ett timpris på 236 kronor.  

Jämförelsekommun 2 har ett timpris på 280 kronor.  

Jämförelsekommun 3 har ett timpris på 357 kronor. 

Avgift för servicetjänster 
Timpriset för servicetjänster varierar mycket mellan olika kommuner. En 
stickprovsundersökning visar att de kommuner som har det högsta timpriset 
har ett timpris på 335 kronor och den kommunen som har lägst timpris har 
ett timpris på 178 kronor.  Flertalet av kommunerna har ett timpris på mellan 
235 kronor och 260 kronor.  

Hur påverkas hemtjänsttagaren? 
De medborgare som har betalningsförmåga betalar 240 per timme för dessa 
tjänster upp till maxtaxan och de medborgare som inte har 
betalningsförmåga får servicetjänsterna av kommunen.  

Under april 2017 hade 198 medborgare i kommunen servicetjänster i olika 
utsträckning. Exempelvis hade en person endast servicetjänsten städ medan 
en annan person hade servicetjänsten städ och inköp.  

Tre av dessa invånare påverkas på olika sätt vid en höjning av timpriset för 
servicetjänster från 201 kronor per timme till 240 kronor per timme.  

Medborgare 1 påverkas inte vid en höjning då denne inte har 
avgiftsutrymme. Medborgare 2 har avgiftutrymme men påverkas inte vid en 
höjning då denne idag når upp till taket för maxtaxan. Medborgare 3 har 
avgiftsutrymme och når inte upp till taket för maxtaxan då denne bara har en 
servicetjänst. Medborgare 3 bor tillsammans med sin make/maka och delar 
på kostnaden. Vid en höjning av timpriset behöver medborgare 3 betala 
19.50 kronor mer i månaden för servicetjänsten.  
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Kf § 95 (forts) Dnr 2017-000280  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 
Omsorgsprisindex (OPI) 
Avgifterna föreslås indexregleras utifrån OPI. Ett fast OPI blir inte klart 
förrän i april eller maj och därför föreslås senast fastställda OPI användas vid 
prisjusteringen i januari varje år. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 5 oktober 2017, § 158 
Tjänsteutlåtande 14 september 2017 
Kommunala pensionärsrådet 11 september 2017, § 18 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Marie Svensson, V, föreslår avslag på samtliga punkter i förslaget. 

Maria Svensson, V, föreslår att avgiften för servicetjänster ska vara 
densamma som för omvårdnadsinsatser. 

Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Elisabeth Svensson, M, föreslår bifall till grundförslaget. 

Jörgen Blom, V, föreslår avslag till grundförslaget. 

Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag. 

Jan Englund, SD, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige 
besluta att timpriset för servicetjänster enligt socialtjänstlagen är 240 kronor 
per timme upp till maxtaxan. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska 
gälla från och med den 1 januari 2018. Kommunfullmäktige beslutar att 
avgiften indexregleras i januari varje år utifrån senast fastställda 
omsorgsprisindex (OPI). 

Till det har kommit ett motförslag som föreslår att avgiften för 
servicetjänster ska likställas med nivån för vård- och omsorgsavgiften. 
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Kf § 95 (forts) Dnr 2017-000280  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget. 

Omröstning begärs 

De som föreslår bifall till grundförslaget röstar Ja. De som föreslår bifall till 
motförslaget röstar Nej. 

Med 34 Ja och 8 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
grundförslaget. 

_____  

Kopia till 
Socialnämnden 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(39) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-26 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 96 Dnr 2017-000177  

Delårsrapport 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds 

delårsrapport per augusti 2017.  
 

Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 
uppföljning per augusti 2017.  

Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med + 1.378 tkr. 

Förbundet prognostiserar ett resultat på +1.800 tkr för år 2017, vilket är 700 
tkr bättre än de budgeterade +1.100 tkr.  
Underlag för beslut 
Revisionsrapport 
Kommunstyrelsen 5 oktober 2017, § 164 
Tjänsteutlåtande 3 oktober 2017 
Delårsrapport, Jämtlands Räddningstjänstförbund 18 september 2017 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige godkänna Jämtlands 
Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti 2017.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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Kf § 97 Dnr 2017-000304  

Delårsrapport 2017, Jämtlands Gymnasieförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds 

delårsrapport per augusti 2017.  
 

Bakgrund 
Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 
uppföljning per augusti 2017.  

Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +5.022 tkr. 

Förbundet prognostiserar ett resultat på +1.230 tkr för år 2017, att jämföras 
med ett budgeterat nollresultat. 
Underlag för beslut 
Revisionsrapport 
Kommunstyrelsen 5 oktober 2017, § 165 
Tjänsteutlåtande    
Delårsrapport, Jämtlands Gymnasieförbund, 25 september 2017 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2017. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Jämtlands Gymnasieförbund 
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Kf § 98 Dnr 2017-000219  

Risk- och sårbarhetsanalys, 
krisberedskapslagstiftningen (LEH) 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Risk- och sårbarhetsanalysen för 
 Krokoms kommun.  

Kort sammanfattning 
Att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser identifierar och förebygger 
risker. Genom detta kan kommunen utveckla och upprätthålla 
krishanteringsarbetet och krishanteringsförmågan stärks.            

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommuns risk- och sårbarhetsanalys görs enligt lag (SFS 
2006:544). Analysen följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuner risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). 

Länsstyrelsen Jämtlands län har uppmanat Krokoms kommun om att 
inkomma med en Risk- och sårbarhetsanalys före den 12 oktober 2017 då de 
som tidigare lämnats inte följer de kriterier som ska uppfyllas.  

Analysen har resulterat i ett antal åtgärdsförslag och lyfter även upp dessa 
insatser som genomförts, är pågående och planerar genomföras under 
mandatperioden. Av de åtgärdsförslag som presenteras väljer kommunen 
vilka som bör prioriteras och arbetas vidare med.                      

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 5 oktober 2017, § 157 
Tjänsteutlåtande den 18 september 2017 
Risk- och sårbarhetsanalys för Krokoms kommun 
Uppföljning enligt krisberedskapslagstiftningen (LEH), den 14 juni 2017, 
Länsstyrelsen 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Katarina Rosberg, S, Maria Söderberg, C, och Viveca Asproth, S, yttrar sig. 
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Risk- och sårbarhetsanalys, 
krisberedskapslagstiftningen (LEH) 
Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner Risk- och sårbarhetsanalys för Krokoms kommun. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Länsstyrelsen Jämtlands län inklusive Risk- och sårbarhetsanalys, e-post 
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Kf § 99 Dnr 2017-000014  

Valärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Birger Backlund, S, väljs till ny ersättare i direktionen för Jämtlands 

Räddningstjänstförbund. 

2 Katarina Rosberg, S, väljs till ny ersättare i Jämtlands 
Gymnasieförbund. 

3 Karin Walléns, C, avsägelse från ordförandeposten i barn- och 
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018 godkänns. 

4 Karin Jonsson, C, väljs till ny ledamot samt ordförande, från och med 
den 1 januari 2018, i barn- och utbildningsnämnden efter Karin Wallén, 
C. 

5 Karin Wallén, C, väljs till ny ersättare, från och med den 1 januari 2018, 
i barn- och utbildningsnämnden efter Karin Jonsson, C. 

6 Isabelle Eliasson, M, väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen efter 
Anders Norén, M. 

___________________________________________________________ 

Ny ersättare i direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund ska väljas 
för S. 

Birger Backlund, S, föreslås till ny ersättare. 

Efter fråga på att välja Birger Backlund, S, till ny ersättare i direktioen för 
Jämtlands Räddningstjänstförbund finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Ny ersättare i direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund ska väljas för S. 

Katarina Rosberg, S, föreslås till ny ersättare. 

Efter fråga på att välja Katarina Rosberg, S, till ny ersättare i direktionen för 
Jämtlands Gymnasieförbund finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det.  
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Valärenden 
Karin Walléns, C, säger ifrån sig ordförandeposten i barn- och 
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018. 

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Karin Jonsson, C, föreslås som ny ledamot samt ny ordförande, från och med 
den 1 januari 2018, i barn- och utbildningsnämnden efter Karin Wallén, C. 

Efter fråga på att välja Karin Jonsson, C, till ny ledamot samt ny ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Karin Wallén, C, föreslås som ny ersättare, från och med den 1 januari 2018, 
i barn- och utbildningsnämnden efter Karin Jonsson, C. 

Efter fråga på att välja Karin Wallén, C, till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Isabelle Eliasson, M, föreslås som ny ersättare i kommunstyrelsen efter 
Anders Norén, M. 

Efter fråga på att välja Isabelle Eliasson, M, som ny ersättare i 
kommunstyrelsen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
De valda 
De som har sagt ifrån sig 
Berörda nämnder 
Berörda förbund 
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 
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Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
  Dnr 22 
 Socialnämnden: protokollsutdrag 170926, Rapportering av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS 2017 
 
  Dnr 28 
 Naboer AB: 171006, VD brev kvartal 3-2017 
 
  Dnr KS 16/265 
 Barn- och utbildningsnämnden: beslut 170321, § 43, Medborgarförslag – 

Uppföljning konsekvenser av skolnedläggning i Ytterån 
 
  Dnr KS 16/297 
 Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 170907, § 112, Medborgarförslag – 

Hundrastgård i Krokom 
 
  Dnr KS 17/068 
 Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 170907, § 111, Medborgarförslag – 

Utegym vid elljusspåret i Ås 
 
  Dnr KS 17/082 
 Barn- och utbildningsnämnden: beslut 170829, § 95, Medborgarförslag – 

Bjud in Emerich Roth till en föreläsning om rasism, i någon skola i 
kommunen 

 
  Dnr KS 17/106 
 Krokomsbygdens Kulturella Radioförening: 170918, tilläggsavtal 

sändning av kommunfullmäktige – att på Radio Krokoms hemsida lägga 
upp ärende för ärende så att de var för sig blir överskådliga och klickbara 
för lyssning 
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Meddelanden 
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 
 
 Dnr 2016/123 
1 Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom 

att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017. 

 Dnr 2016/124 
2 Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett 

långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017. 

   Dnr 2016/216 
3 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige 
senast juni 2017.  

    Dnr 2016/299 
4 Motion - Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare. 
 Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i 
 kommunfullmäktige senast i november 2017.  

    Dnr 2016/310 
5 Medborgarförslag – Utveckla och möjliggör ett blomstrande båtliv i 

Krokomsviken. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut 
i kommunfullmäktige senast den 26 oktober 2017. 

   Dnr 2017/033 
6 Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 
26 oktober 2017. Förslaget är remitterat till 
upphandlingssamordnaren. 
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Meddelanden 
   Dnr 2017/048 
7 Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås. 

Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i 
fullmäktige senast den 26 oktober 2017. 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit medborgarförslaget till 
Krokomsbostäder AB. KBAB är ägare till föreslagen fastighet. 

   Dnr 2017/069 
8 Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun. 

Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 
senast i december 2017. Förslaget är remitterat till 
utvecklingschefen. 

   Dnr 2017/081 
9 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018. 
Kommunstyrelsens presidium remitterar förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

    Dnr 2017/137 

10 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till 
socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2018. 

     Dnr 2017/174 
11 Medborgarförslag – Tågstopp Trångsviken. Medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
december 2017. Kommunstyrelsens presidium remitterar förslaget 
till trafikplaneraren och stadsarkitekten. 

    Dnr 2017/176 
12 Medborgarförslag – Fordonstrafik, fordonsparkering och torgplats 

centrala  Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i december 
2017. 
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Meddelanden 
    Dnr 2017/183 
13 Medborgarförslag – Tillverkning av förnybart fordonsbränsle. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv 
beslutar i ärendet senast i december 2017. Kommunstyrelsens 
presidium remitterar förslaget till näringsliv. 

  Dnr 2017/190 
14 Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad 

mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i 
maj 2018. 

    Dnr 2017/191 
15 Medborgarförslag – En kommunal badplats i Krokomsviken. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv 
beslutar i ärendet senast i december 2017. Kommunstyrelsens 
presidium remitterar förslaget till samhällsbyggnads för 
kommentarer.  

     Dnr 2017/205 
16 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

    Dnr 2017/225 
17 Medborgarförslag – Kommunen köper in och underhåller tre 

hjärtstartare som sen placeras ut på tre sjukhem i kommunen. 
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet 
senast i februari 2018. 

    Dnr 2017/248 
18 Medborgarförslag – Ledningssystem för kvalitet. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 
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Meddelanden 
   Dnr 2017/277 
19 Medborgarförslag – Pumptrack i Björkparken, Krokom. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 

 Dnr 2017/293 
20 Medborgarförslag - Inrätta en öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb på 

Ås ridskola. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut i kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 
2018. 

  Dnr 2017/305 
21 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr 2017/306 
22 Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 

   Dnr 2017/307 
23 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr 2017 - 308 
24 Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrar i familjer med 

försörjningsstöd. Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr 17/309 
25 Medborgarförslag – Utöka elevhälsans kompetens och se över 
 organisationen för stödet till skolbarn med språkstörning. Förslaget 
 remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
 ärendet senast i april 2018. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(39) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-26 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 100 (forts) Dnr 2017-000054  

Meddelanden 
     Dnr 17/296 
26 Medborgarförslag – Skolbarnsomsorg för barn 6-9 år med föräldrar 
 som är föräldralediga med ett yngre syskon. Förslaget remitteras till 
 barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 april 2018. 

     Dnr 17/323 
27 Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, Nyheden. 
 Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 
 ärendet senast i april 2018. 

     Dnr 17/335 
28 Medborgarförslag - Effektivisera bekräftelser av medborgarförslag. 
 Förslaget remitteras till fullmäktiges presidium som besvarar 
 förslaget senast i december 2017. 

     Dnr 17/325 
29 Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom. Förslaget 
 remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
 februari 2018. 

     Dnr 17/334 
30 Medborgarförslag – Bana väg för växtkraft – Prioritera upprustning 
 av väg mellan Änge och Stavre. Förslaget remitteras till kommun-
 styrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 2018. 

   Dnr 17/324 
31 Medborgarförslag – Säkra Kaxås skola långsiktigt Förslaget 
 remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
 ärendet senast i  april 2018. 

     Dnr 17/303 
32 Medborgarförslag – Förläng tid för boende för ensamkommande 
 som fyller 18 år. Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunstyrelsen senast i april 2018. 
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Meddelanden 
     Dnr 17/344 
33 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms 
 kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 fullmäktige senast i oktober 2018. 

_____ 
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Kf § 101 Dnr 2017-000055  

Avslutning 
Kommunfullmäktiges ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar för ett härligt 
möte. 

_____ 
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Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 95        §              §  

Anteck- 
ningar 

      
Moderata samlingspartiet:      
      
Elisabeth Svensson L Ja    
Björn Hammarberg L Ja    
Jannike Hillding L Ja    
Marcus Färnström (L) Ja    
Stina Kimselius L Ja    
Roger Nilsson (L) Ja    
      Anders Berglund      
      Ulf Wärdell      
      Mikael Olofsson      
      
      
Centerpartiet:      
      
Maria Söderberg L Ja    
Gunnar Hellström L Ja    
Karin Wallén L Ja    
Hans Åsling L Ja    
Cristine Persson L Ja    
Malin Bergman L Ja    
Håkan Larsson L Ja    
Andreas Axelsson L Ja    
Lena Andersson (Olof Hedman) -     
Olle Arnsten L Ja    
Bengt Nord (L) Ja    
Tony Fick (Örjan Ernehed) -     
Karin Häggqvist L Ja    
      Olof Hedman E Ja    
      Örjan Ernehed E -    
      Kurt-Olov Göransson (E) Ja    
      Pernilla Jontegård      
      Urban Wiklund      
      Pär-Anders Andersson      
      Jenny Haugskott      
      
      
Kristdemokraterna:      
      
Lena Persson L Ja    
      Michael Sandberg      
      Rune Mellergård      
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Sammanträdeslista (forts) 

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 95        §              §  

Anteck- 
ningar 

      
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:      
      
Rolf Lilja L Ja    
Gabriella Carlsson L Ja    
Katarina Rosberg L Ja    
Peter Grundström L Ja    
Maria Jacobsson L Ja    
Birger Backlund (Viveca Asproth) -     
Erika Öhlin (L) -    
Leif Jonsson L Ja    
Karin Juleshaug L Ja    
Göran Carlsson -     
Monica Dahlén (Carina Grahn Hellberg) -     
Mikael Karlsson -     
Judith Hult (Gunnel Persson) -     
Sune Elvstål L Ja    
Ulla Jönsson L Nej    
Pär-Erik Berglund L Ja    
      Annika Hansson      
      Alf Edfeldt      
      Ove Norrman      
      Kjell Nilsson      
      Carina Grahn Hellberg E Ja    
      Ylwa Salomonsson      
      Gunnel Persson E Ja    
      Viveca Asproth E Ja    
      
      
Vänsterpartiet:      
      
Jörgen Blom L Nej    
Mona Puttick (Ulla-Greta Rexner) -     
Marie Svensson L Nej    
Nehro Mostafaee L Nej    
      Eva-Britt Jonsson      
      Ulla-Greta Rexner E Nej    
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Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

 
 
När- 
varo 

 
 
Omröstningar 
§ 95         §             §  

 
 
Anteck- 
ningar 

      
Miljöpartiet - de gröna:      
      
Jan Runsten L Ja    
Eva Ljungdahl (Marianne Hallsten efter lunch) L -    
      Dmitar Savic´      
      Marianne Hallsten (E) Ja    
      
      
Sverigedemokraterna      
      
Jan Englund L Nej    
Ronny Karlsson L Nej    
Clas Sundbergh L Nej    
      
      
Vid upprop 33 L 34 Ja    
   6 E   8 Nej    
 39     
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