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Kf § 59 Dnr 2021-000034  

Öppnande  

Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

klockan 10.00. 

Protokollets justering och val av justerare 

Sture Hernerud och Andreas Karlsson utses att justera protokollet den 14 

oktober 2021.   

Upprop 

Vid uppropet noteras 34 ledamöter och 7 ersättare.  

Kungörelse och kallelse 

Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 30 

september 2021 och kallelse skickades ut den 24 september 2021.   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige 

1. Jan Englunds, SD, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om Engelska skolan och elevantalet i kulturskolan.  

2. Jan Englunds, SD, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om frånvaron bland elever och personal.  

3. Marie Svenssons, V, fråga till kommunstyrelsens ordförande Karin 

Jonsson, C, om medborgardialog i Hotagen.  

4. Marie Svenssons, V, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om hur den långsiktiga planen ser ut för 

skolan/förskola i Aspås.  
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Kf § 59 (forts) Dnr 2021-000034  

Öppnande  

Informationer 

Aktuellt från kommunfullmäktige 

Gunnar Hellström, ordförande  

 Länspresidieträff 

 Demokrativeckan 

 Utbildning hot och våld 

 Kulturveckan i Krokom 

 

Aktuellt från kommunstyrelsen 

Karin Jonsson, ordförande, informerar bland annat om:   

 Ekonomiska läget 

 Upphandling skolskjutsar 

 Läget nytt särskilt boende 

 Svenskt Näringslivs ranking 

 Dialog snöskoter 

 Coronavaccination 

 Revidering av nämndernas reglementen 

 Rädda barnen 

_____ 
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Kf § 60 Dnr 2021-000035  

Frågor 

Jan Englund, SD, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om Engelska skolan och elevantalet i kulturskolan: Hur 

har etablerandet av Internationella Engelska skolan i Östersund inverkat på 

elevantalet i vår kommun och hur ser den nedgående trenden ut av 

elevantalet i dyra Kulturskolan ut inpå läsår 21/22? 

Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar  

Det är i dag 24 elever som går i Engelska skolan. Dessa elever kan också ha 

valt en annan friskola som till exempel Prolympia även om Engelska skolan 

inte hade etablerat sig i Östersund. 

Så här har elevantalet för betalande elever sett ut sedan Annika Berkö, som 

är kulturskolchef, började jobba med kulturskolan: 

sept 2019: 284 

sept 2020: 274 

sept 2021: 285 

Antal elever i integrerad verksamhet i Laxsjö och Valsjöbyn är cirka 25. 

Musikbussen når cirka 100 elever i skolor där man saknar musiklärare. 

Genom vår kostnadsfria projektverksamhet når vi ytterligare cirka 150 

elever.                                        

_____ 

Jan Englund, SD, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om frånvaron bland elever och personal: Hur ser 

frånvaron ut i Krokoms skolor (inklusive förskolor) bland elever och 

personal sedan höstterminen 2021 påbörjades? 

Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar  

Specifika siffror har jag inte fått fram än. Vet att det har varit mycket 

frånvaro i vissa enheter men det har inte varit konstaterad covid-smitta utan 

”vanliga förkylningar”. 

_____ 
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Kf § 60 (forts) Dnr 2021-000035  

Frågor 

Marie Svensson, V, frågar kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, C, 

om medborgardialog i Hotagen: I våras togs det beslut i kommunstyrelsen att 

det skulle genomföras en medborgardialog angående skolstrukturen i 

Hotagen området. Vad är det som gjort att den processen haltat betänkligt 

och dragit ut på tiden, då det nu finns nya styrdokument hur en 

medborgardialog ska gå till. Hur ser planen ut nu i höst för att 

medborgardialogen ska bli av och hur kommer inbjudan att se ut, vilka 

kommer att bjudas in? 

Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande svarar 

Den främsta orsaken till att denna medborgardialog dragit ut på tiden är att 

vi har haft svårt att hitta tider som passat tillräckligt många. 

Vi startade upp arbetet med medborgardialog i Hotagsbygden innan vi lagt 

fast de nya rutinerna för medborgardialoger i Krokoms kommun. Med facit i 

hand så kan vi konstatera att de nya rutinerna varit till stor hjälp. För att styra 

upp även denna viktiga dialog så gjorde vi ett omtag och en nystart för några 

veckor sedan. Detta informerade jag även om på förra kommunstyrelsen. 

Det är nu tillsatt ett tjänstemannastöd på samma sätt som i 

medborgardialogerna Nälden och Regleringsområdet för skoter. 

Medborgardialogen i Hotagen följer nu den process som vi har beslutat om i 

kommunen. Inbjudning till två mötestillfällen, 26/10 och 11/11 har lagts ut 

på kommunens hemsida och har även mailats direkt till vårdnadshavare, 

byalagen, butikerna med flera samt till kommunens gruppledare. 

_____ 

Marie Svensson, V, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om hur den långsiktiga planen ser ut för skolan/förskola 

i Aspås: Nu har det gått ett år sen årskurs 6 flyttade ner till Nyheden. Den 

nya årskurs 6 kommer att få nyttja församlingshemmet i Aspås. Men hur ser 

planen ut längre fram för skolan och förskolan. När ser vi ändamålsenliga 

lokaler för samtliga barn i Aspås? 
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Kf § 60 (forts) Dnr 2021-000035  

Frågor 

Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar  

SABY tittar på möjligheten att förvärva en lämplig fastighet för 

kooperativets verksamhet. Det jag har fått indikationer på är att det kan 

finnas nått av intresse som skulle passa för Lillstugus verksamhet. 

Förhoppningsvis har vi en lösning tills nästa läsår. 

_____ 
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Kf § 61 Dnr 2021-000028  

Anmälan av motioner och medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 

   Dnr KS 2021/209 

1. Medborgarförslag – Nygammal badplats med brygga för allmänheten i 

Byskogen/sånghusvallen. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast april 

2022. 

Dnr KS 2021/183 

2. Medborgarförslag – Ny skola kan byggas på Ås-Hov 1:13 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som 

själv svarar på förslaget senast april 2022. 

Dnr KS 2021/191 

3. Medborgarförslag – Cykelväg mellan Ösakorsningen – gamla E75 i 

nedre delen av Ås. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast april 

2022. 

Dnr KS 2021/216 

4. Medborgarförslag – Bouleplan i anslutning till Smedjan. 

Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast april 2022. 

Dnr KS 2021/233 

5. Motion - Krokomsportens trafiksituation måste förbättras. Motionen 

skickas till kommunstyrelsen för remittering. 

_____   

Kopia till 

Förslagsställare  

Remissinsatser   

Kommunstyrelsen 
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Kf § 62 Dnr 2021-000036  

Dialog med revisorerna  

Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen informerar om: 

 Upphandlingen av sakkunnigt biträde. Tilldelningsbeslut.  

 Granskning avseende ärendehantering på bygg- och miljönämnden 

genomförd. Det är en uppföljning av tidigare granskning.  

 Besök i nämnderna pågår. 

 Framtida granskning på barn- och utbildningsnämnden. 

 

Jannike Hillding, M, Hans Åsling, C, Maria Jacobsson, S och Jan Englund, 

SD, yttrar sig. 

_____ 
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Kf § 63 Dnr 2021-000200  

Delårsrapport 2021, Krokomsbostäder AB 

Kort sammanfattning 

Krokomsbostäder AB har lämnat sin delårsrapport januari-juni till ägaren för 

godkännande.        

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021 för Krokomsbostäder 

AB.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Krokomsbostäder har lämnat sin delårsrapport januari-juni 2021. 

 Intäkterna för perioden uppgår till cirka 55,552 tkr (54,826) 

 Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka 4,182 tkr (3,006) 

 Uthyrningsgrad vid periodens slut, bostäder 99,17% (96,80%) 

 Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 7,420 tkr (2,590) 

 Genomsnittlig låneränta vid periodens slut: 0,50% (0,54%) 

 Prognos helårsresultat före bokslutsdispositioner enligt K3:                     

4,596 tkr (Budget 5,906 tkr)                                       

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 15 september 2021, § 176 

Tjänsteutlåtande 7 september 2021 

Delårsrapport, Krokomsbostäder AB, september 2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, yttrar sig.  
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Kf § 63 (forts) Dnr 2021-000200  

Delårsrapport 2021, Krokomsbostäder AB 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021 för Krokomsbostäder 

AB. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

Krokomsbostäder  
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Kf § 64 Dnr 2021-000198  

Delårsrapport 2021, Krokoms kommun  

Kort sammanfattning 

Delårsrapport per den sista juni, inklusive en prognos för det ekonomiska 

utfallet för hela 2021 har genomförts. Prognosen visar på ett överskott på 

+45 mnkr för helåret, att jämföras med budgeterade +6 mnkr. Det positiva 

resultatet beror bland annat på högre skatteintäkter och lägre avskrivningar 

än budgeterat, samt sena statsbidragsintäkter för 2020.              

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021, Krokoms kommun.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Uppföljning har gjorts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har 

en resultatprognos för helår 2021 upprättats och bokslut efter sex månader. 

Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är +45 mnkr. Det är 

klart högre än budgeterade +6 mnkr. Det positiva resultatet beror bland annat 

på högre skatteintäkter och lägre avskrivningar än budgeterat, samt sena 

statsbidragsintäkter för 2020.    
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Kf § 64 (forts) Dnr 2021-000198  

Delårsrapport 2021, Krokoms kommun  

Verksamheternas resultatprognos för 2021 (mnkr)  

 Prognos 

helår 

Varav 

Corona 

Exkl 

corona 

Fullmäktige, revision, valnämnd  0 0 0 

Överförmyndarnämnd -0,1 0 -0,1 

Kommunstyrelsen 3,2 -0,2 3,4 

Jämtlands gymnasium -1,9  -1,9 

Jämtlands räddningstjänstförbund 0  0 

Socialnämnden -9,5 -8,7 -0,8 

Barn- och utbildningsnämnden -0,9 -2,2 1,3 

Samhällsbyggnadsnämnden -0,4 -1,1 0,7 

Bygg- och miljönämnden 0,5  0,5 

TOT -9,1 -12,2 3,1 

 

Ovanstående tabell visar på en prognos med ett formellt underskott i våra 

verksamheter med -9,1 mnkr för 2021. Exklusive de kostnader som 

verksamheterna identifierat som extra kostnader kopplat till pågående 

pandemi, vänds resultatprognosen istället till ett överskott med 3,1 mnkr i 

verksamheterna för året.                       

Underlag för beslut  

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2021-06-30 

Kommunstyrelsen 15 september 2021, § 177 

Tjänsteutlåtande 6 september 2021 

Delårsrapport 2021, Krokoms kommun 
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Kf § 64 (forts) Dnr 2021-000198  

Delårsrapport 2021, Krokoms kommun  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, Maria Jacobsson, S, Andreas Karlsson, C, Rolf Lilja, S, 

Björn Hammarberg, M, Kjell Sundholm, KD och Jan Englund, SD, yttrar 

sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021, Krokoms kommun. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

Jonas Törngren, kommundirektör 

Nämnderna, inklusive delårsrapport 2021 
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Kf § 65 Dnr 2021-000185  

Revidering av översiktsplanen för Krokoms kommun 

Kort sammanfattning 

Kommunens översiktsplan antogs 2015 och behöver revideras.         

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens översiktsplan ska 

revideras.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att det tillsätts en politisk styrgrupp där 

samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige ingår.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta 

fram projektplan och projektorganisation samt tidplan för 

revideringsprocessen.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Översiktsplanen har en central och viktig roll i kommunernas arbete med att 

formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan 

ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi när det 

gäller användningen av mark- och vattenområden. 

 

Alla Sveriges kommuner är skyldiga att se över planen varje mandatperiod 

och den 12 juni 2019 begärde kommunfullmäktige en aktualitetsprövning av 

länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift var att se över kommunens samtliga 

översiktsplaner. Det som tydligt framkom i svaret från länsstyrelsen, i den så 

kallade sammanfattade redogörelsen, var att länsstyrelsen utefter sina 

överprövningsgrunder konstaterar att den kommuntäckande översiktsplanen 

"framtidsplan” för Krokoms kommun bör revideras enligt följande: 

Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanen behöver uppdateras i förhållande 

till miljökonsekvensbeskrivningen, fördjupade översiktsplaner, ny  

lagstiftning som tillkommit samt vad gäller beskrivningar och ställnings-

taganden för riksintressen, MKN, mellankommunala frågor, LIS, hälsa och 

säkerhet samt övriga allmänna intressen.     
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Kf § 65 (forts) Dnr 2021-000185  

Revidering av översiktsplanen för Krokoms kommun 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 1 september 2021, § 157 

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2021 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 8 juni 2021, § 66 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sune Sjöström, SD, Björn Hammarberg, M, Rolf Lilja, S och Andreas 

Karlsson, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att  

kommunfullmäktige beslutar att kommunens översiktsplan ska revideras. 

Uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk styrgrupp för 

revideringsprocessen. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram 

projektplan och projektorganisation samt tidplan för revideringsprocessen. 

Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att det tillsätts en 

politisk styrgrupp där samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige ingår.   

Efter fråga på förslagen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

dessa.  

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 66 Dnr 2021-000173  

Hemställan om finansiering av tjänst för stärkt 
samverkan med ägarkommunerna 

Kort sammanfattning 

Räddningstjänsten hemställer ägarkommunerna om finansiering av 

uppdraget med arbetet att samverka med ägarkommunerna i RSA-processer, 

krisberedskap och civilt försvar under perioden 2022 och 2023.            

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker Räddningstjänstens hemställan om 

finansiering av tjänst.        

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten hemställer ägarkommunerna om finansiering av 

uppdraget med arbetet att samverka med ägarkommunerna i RSA-processer, 

krisberedskap och civilt försvar under perioden 2022 och 2023.          

Äskandet avser finansiering årsvis och fördelas utifrån procentuell andel av 

kommunernas invånarantal motsvarande fördelningen av STAB;s-kostnaden 

i nuvarande modell av ägarbidraget. För Krokom innebär det 56 000 kronor.                

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 1 september 2021, § 158 

Tjänsteutlåtande 5 augusti 2021 

Protokoll Räddningstjänsten 10 juni 2021, § 26 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige tillstyrker Räddningstjänstens hemställan om 

finansiering av tjänst.     

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 
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Kf § 66 (forts) Dnr 2021-000173  

Hemställan om finansiering av tjänst för stärkt 
samverkan med ägarkommunerna 

Kopia till 

Räddningstjänsten 
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Kf § 67 Dnr 2021-000160  

Ändring av samarbetsavtal Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, GNU 

Kort sammanfattning 

I samband med att Åre kommun återgår som en part i Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan – GNU har Upphandlingskontoret tagit fram ett 

förslag på reviderat samarbetsavtal.          

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa ändringen av 

samarbetsavtalet för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 

GNU.      

2. Krokoms kommun förutsätter att kommunens anslag till nämnden i och 

med detta minskar när samma budget nu ska fördelas på ytterligare en 

part. Vid Åre kommuns utträde omfördelades budgeten på kvarvarande 

parter och denna princip ska rimligen gälla även denna gång när en ny 

part istället tillkommer.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Åre kommun klev ur samarbetet med Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan – GNU inför år 2019 på grund av missnöje. Åre 

kommuns årskostnad fördelades därmed ut på övriga parter i 

upphandlingssamverkan. För Krokoms kommun kom det att handa om cirka 

70 000 kr per år. Nu har Åre kommun valt att kliva in i GNU igen från och 

med halvårsskiftet 2021 och GNU har godkänt det. Årskostnaden för 

Krokoms kommun kommer dock inte att revideras med motsvarande enligt 

uppgift från Upphandlingskontoret.  

Upphandlingskontoret önskar att Krokoms kommun fastställer ändringen av 

samarbetsavtalet för GNU.  

Ändringen i samarbetsavtalet avser punkt 14 “Överenskommelsens 

varaktighet” och innebär att texten ändras till: “Varje samverkande kommun 

har rätt att med tre års uppsägningstid säga upp överenskommelsen att 

upphöra vid kalenderårs utgång”.  
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Kf § 67 (forts) Dnr 2021-000160  

Ändring av samarbetsavtal Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, GNU 

Ändringen innebär därmed att det blir tre års uppsägningstid istället för som 

tidigare ett års uppsägningstid om någon part vill kliva ur samarbetet.          

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 1 september 2021, § 159 

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2021 

Upphandlingskontorets förslag till beslut – Ändring av samarbetsavtal, 2021-

05-05 

Samarbetsavtal Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan  

Protokoll Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 2021-05-17 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner och fastställer ändringen av samarbetsavtalet 

för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU. Krokoms 

kommun förutsätter att kommunens anslag till nämnden i och med detta 

minskar när samma budget nu ska fördelas på ytterligare en part. Vid Åre 

kommuns utträde omfördelades budgeten på kvarvarande parter och denna 

princip ska rimligen gälla även denna gång när en ny part istället tillkommer. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Linda Näsén, upphandlingssamordnare 

Gustaf Danielsson, Upphandlingskontoret 
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Kf § 68 Dnr 2021-000161  

Revidering av reglemente för Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, GNU 

Kort sammanfattning 

I samband med att Åre kommun återgår som en part i Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan – GNU har Upphandlingskontoret tagit fram ett 

förslag på reviderat reglemente.          

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa ändringen av 

reglementet för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU.          

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Åre kommun klev ur samarbetet med Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan – GNU inför år 2019 på grund av missnöje. Nu har 

Åre kommun valt att kliva in i GNU igen från och med halvårsskiftet 2021 

och GNU har godkänt det.  

Upphandlingskontoret önskar att Krokoms kommun fastställer ändringen av 

reglementet för GNU.  

Ändringen i reglementet avser att Åre kommun läggs till i reglementet och 

att antalet ledamöter ändras till nio istället för åtta och antalet ersättare 

ändras till nio istället för åtta.          

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 1 september 2021, § 160 

Tjänsteutlåtande 18 augusti 2021 

Upphandlingskontorets förslag till beslut - Ändring av reglemente, 2021-05-

05 

Reglemente Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Protokoll Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 2021-05-17 
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Kf § 68 (forts) Dnr 2021-000161  

Revidering av reglemente för Gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan, GNU 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner och fastställer ändringen av reglementet för 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU.      

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Linda Näsén, upphandlingssamordnare 

Gustaf Danielsson, Upphandlingskontoret 
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Kf § 69 Dnr 2021-000130  

Begäran om valdistriktsindelning 

Kort sammanfattning 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 

indelning i valdistrikt. Kommunerna ska se över indelningen året närmast 

före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.                           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att till länsstyrelsen lämna förslag på att 

nuvarande valdistriktsindelning ska fortsätta att gälla.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 

indelning i valdistrikt. Kommunerna ska se över indelningen året närmast 

före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.    

Valnämnden behandlade ärendet den 31 augusti 2021 och föreslår          

kommunfullmäktige att till länsstyrelsen lämna förslag på att nuvarande 

valdistriktsindelning ska fortsätta att gälla.                 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 15 september 2021, § 178 

Valnämnden 31 augusti 2021, § 6 

Kommunkarta över röstberättigade per valdistrikt 

Länsstyrelsens skrivelse 6 maj 2021 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, valnämndens förslag, som föreslår kommunfullmäktige 

besluta att till länsstyrelsen lämna förslag på att nuvarande 

valdistriktsindelning ska fortsätta att gälla.   

Efter fråga på valnämndens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 
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Kf § 69 (forts) Dnr 2021-000130  

Begäran om valdistriktsindelning 

Kopia till 

Valnämnden 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 
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Kf § 70 Dnr 2021-000201  

Valnämndens reglemente - Sammanträden på distans 

Kort sammanfattning 

I valnämndens reglemente saknas skrivelse om deltagande på distans vid 

nämndens sammanträden.                  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i valnämndens 

reglemente: 

Sammanträde på distans 

Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndssekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Valnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i nämndens sammanträde.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i nämndens 

sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om 

detta. 

De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 

framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 

minska påverkan på det politiska arbetet föreslås kommunallagens 

möjligheter att genomföra sammanträden på distans nyttjas.                  

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 15 september 2021, § 179 

Valnämnden 31 augusti 2021, § 5 
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Kf § 70 (forts) Dnr 2021-000201  

Valnämndens reglemente - Sammanträden på distans 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, valnämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige gör följande tillägg i valnämndens reglemente: 

Sammanträde på distans 

Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämnds-

sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Valnämnden 

får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämndens sammanträde. 

Efter fråga på valnämndens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Valnämnden 
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Kf § 71 Dnr 2021-000193  

Sammanträdesdagar 2022 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anta sammanträdesdagar för 

2022. Hänsyn har tagits till att det är valår och regionstyrelsens och 

regionfullmäktiges sammanträdeskalender.               

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för 2022.     

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning: 

Att vid planering av kommunfullmäktige ha som ambition att vara på en 

annan ort än Trångsviken vid ett tillfälle om året. Att mötet hålls på sådana 

platser som har tillgänglighet och teknik som håller. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige 

Torsdag 3 mars 

Torsdag 12 maj  Kommunens årsredovisning 

Torsdag 16 juni  Rambudget 

Torsdag 6 oktober  Förändringsmål och kommunens 

delårsrapport 

Torsdag 17 november   Förnyad rambudget  

Torsdag 8 december                                                   

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 15 september 2021, § 181 
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Kf § 71 (forts) Dnr 2021-000193  

Sammanträdesdagar 2022 

Tjänsteutlåtande 24 augusti 2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, Katarina Rosberg, S, Maria Jacobsson, S, Andreas 

Karlsson, C, Björn Hammarberg, M, Sune Sjöström, SD, Jannike Hillding, 

M, Jan Englund, SD och Ronny Karlsson, SD, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för 2022. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén, kommunsekreterare  
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Kf § 72 Dnr 2021-000207  

Bolagsordning Krokomsbostäder AB 

Kort sammanfattning 

Bolagsstämman för bolaget beslutade i juni 2021 att en revidering av 

bolagsstämman skulle göras, då förutvarande sekretesslagen har bytt namn 

till offentlighets- och sekretesslagen. Då bolagsordningens 16§ hänvisar till 

nämnda lag, behöver texten ändras. Ändringar i bolagsordningen kan endast 

göras efter godkännande av kommunfullmäktige.                               

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Första stycket §16 i bolagsordningen för Krokomsbostäder AB ändras 

till: 

”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de 

grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.”       

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Bolagsstämman för bolaget beslutade i juni 2021 att en revidering av 

bolagsstämman skulle göras, då förutvarande sekretesslagen har bytt namn 

till offentlighets- och sekretesslagen. Då bolagsordningens 16§ hänvisar till 

nämnda lag, behöver texten ändras. Ändringar i bolagsordningen kan endast 

göras efter godkännande av kommunfullmäktige. 

Ändringen rör §16 i bolagsordningen, där lydelsen i första stycket ändras 

från 

  ”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 

som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 

tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.” 

till 

”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 

som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.”                      
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Kf § 72 (forts) Dnr 2021-000207  

Bolagsordning Krokomsbostäder AB 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 15 september 2021, § 191 

Tjänsteutlåtande 13 september 2021 

Nu gällande bolagsordning 

Förslag till ny bolagsordning 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att första 

stycket §16 i bolagsordningen för Krokomsbostäder AB ändras till: 

”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 

som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.” 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____       

Kopia till 

Krokomsbostäder 
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Kf § 73 Dnr 2021-000178  

Begäran om tilläggsanslag 2021 - barn- och 
utbildningsnämnden, Reinvestering arbetskläder 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att anta Riktlinjer för 

arbetskläder den 2 december 2014.  

Enligt riktlinjen ska varje medarbetare inom förskola, pedagogisk omsorg 

och fritidshem erhålla en uppsättning skalplagg (en överdel och en underdel) 

samt ett underställ. Inköp av arbetskläder görs i en cykel om tre år.        

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens begäran om 

tilläggsanslag för inköp av kläder med hänvisning till att det ska hanteras 

i ordinarie budgetprocess.    

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Jannike Hillding, M, deltar inte i beslutet. 

_____ 

Reservation 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Jämtlands Väl Krokom reserverar 

sig mot beslutet.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Tillsvidareanställda inom förskola och fritidshem är i behov av ersättning för 

de kläder som de använder vid utomhusaktiviteter. Föregående inventering 

ägde rum för cirka 5 år sedan. Dessa kläder är nu utslitna och ett flertal nya 

pedagoger har tillkommit. Det har även framkommit önskemål på andra 

kläder än tidigare, exempelvis en tjockare täckbyxa för vinterbruk, skor samt 

kläder för inomhusbruk. Byxor med knäskydd för inomhusbruk (förebygger 

enligt ergonom på FH knäbesvär).  
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Kf § 73 (forts) Dnr 2021-000178  

Begäran om tilläggsanslag 2021 - barn- och 
utbildningsnämnden, Reinvestering arbetskläder 

I organisationen finns ca 250 medarbetare som är tillsvidareanställda. 

Utrymme för inköp ryms inte i förvaltningens budget därav äskande om 

tilläggsanslag.                   

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 15 september 2021, § 180 

Tjänsteutlåtande 3 september 2021 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 15 juni , § 46 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till barn- och utbildningsnämnden förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg att man tar upp frågan till lösning inom 

nämndens budgetarbete 2022/23 så att man säkerställer att personalen kan 

fortsatt få tillgång till arbetskläder för all framtid. 

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till barn- och utbildningsnämndens 

förslag. 

Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag 

samt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag 

samt bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.  

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ajournering begärs klockan 13.22-13.45.  

Jan Englund, SD, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ulla-Greta Rexner, V, Eva Ljungdahl, MP och Nehro Mostafaee, V, yttrar 

sig.  
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Kf § 73 (forts) Dnr 2021-000178  

Begäran om tilläggsanslag 2021 - barn- och 
utbildningsnämnden, Reinvestering arbetskläder 

Beslutsgång 

Det finns två förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige 

beviljar tilläggsanslag för inköp av kläder enligt förslag 2: Klädpaket 2 

(skaljacka, fleece, täckbyxa) 1502 kr = 375 500 kr. 

Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige avslår barn- 

och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för inköp av kläder med 

hänvisning till att det ska hanteras i ordinarie budgetprocess.  

Till det har kommit ett tilläggsförslag. 

Ordförande kommer ställa kommunstyrelsens förslag mot barn- och 

utbildningsnämndens förslag.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag mot barn- och utbildningsnämndens 

förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

Omröstning begärs. 

De som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som bifaller barn- 

och utbildningsnämndens förslag röstar Nej. 

Med 18 Ja, 17 Nej och 6 som Avstår finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Kf § 74 Dnr 2021-000203  

Begäran om tilläggsanslag år 2021 - Socialnämnden 

Kort sammanfattning 

Den ekonomiska uppföljningen efter åtta månader 2021 visar att 

socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration 

samt inklusive kostnader konterade på Covid-19 gör ett prognostiserat 

underskott på 12 512 tkr. Direkta kostnader kopplat till arbetet med Covid-

19 som är konterade på konto 197 uppgår till 8 240 tkr prognostiserat på 

helår.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 8 240 tkr, vilket 

motsvarar alla kostnader kopplat till Covid-19 prognostiserat  på helår 

och som direkt går att koppla till Coronapandemin för socialnämndens 

verksamheter 2021.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Den ekonomiska uppföljningen efter åtta månader 2021 visar att 

socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration 

samt inklusive kostnader konterade på Covid-19 gör ett prognostiserat 

underskott på 12 512 tkr. Direkta kostnader kopplat till arbetet med Covid-

19 som är konterade på konto 197 uppgår till 8 240 tkr prognostiserat på 

helår. 

Under årets första sex månader har socialförvaltningens fokus legat på att 

fortsatt förhindra att Covid-19 kommer in på våra gruppbostäder och 

särskilda boenden. Förvaltningen har arbetat med olika förebyggande 

åtgärder samt förberett för ett större smittutbrott i någon av våra 

verksamheter.         

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 7 oktober 2021, § 196 

Tjänsteutlåtande 29 september 2021 

Protokollsutdrag socialnämnden 28 september 2021, § 122 
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Kf § 74 (forts) Dnr 2021-000203  

Begäran om tilläggsanslag år 2021 - Socialnämnden 

Bilaga 1 – förtydligande av kostnader för att förhindra smittspridning av 

covid-19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 15 september 2021, § 192 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till socialnämndens förslag. 

Andreas Karlsson, C och Karin Jonsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 8 240 tkr, vilket motsvarar 

alla kostnader kopplat till Covid-19 prognostiserat  på helår och som direkt 

går att koppla till Coronapandemin för socialnämndens verksamheter 2021.  

Efter fråga på socialnämndens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____     

Kopia till 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

Socialnämnden 
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Kf § 75 Dnr 2021-000006  

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gunnel Persson Westin, S, väljs till ersättare i samordningsförbundet 

Jämtlands Län.  

2. Gunnel Persson Westin, S, väljs till ordförande i Styrelsen för Eric o 

Gullan Hemmingssons stiftelse.  

3. Dmitar Savic, MP, avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden godkänns.  

4. Eva Ljungdahl, MP, avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden godkänns.  

5. Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden väljs till ledamot i styrelsen i 

bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.  

6. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022.       

_____________________________________________________________ 

Gunnel Persson Westin, S, föreslås till ersättare i samordningsförbundet 

Jämtlands Län.  

Efter fråga på att välja Gunnel Persson Westin, S, till ersättare i 

samordningsförbundet Jämtlands Län finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Gunnel Persson Westin, S, föreslås till ordförande i Styrelsen för Eric o 

Gullan Hemmingssons stiftelse.  

Efter fråga på att välja Gunnel Persson Westin, S, till ordförande i Styrelsen 

för Eric o Gullan Hemmingssons stiftelse finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 
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Kf § 75 (forts) Dnr 2021-000006  

Valärenden 

Dmitar Savic, MP, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Eva Ljungdahl, MP, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden föreslås till ledamot i styrelsen i 

bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.  

Efter fråga på att välja ordförande i samhällsbyggnadsnämnden till ledamot i 

styrelsen i bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige; 

Ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

_____ 

Kopia till 

De som sagt ifrån sig 

De valda 

Berörda nämnder, bolag 

Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret 
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Kf § 76 Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Socialnämnden: protokollsutdrag 210830, § 98 – Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS 

 

2 Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 210903 

 

  Dnr 28 

3 Naboer AB: VD brev kvartal 2, 2021 

 

  Dnr KS 20/295 

4 Ragunda kommun: protokollsutdrag 210610, § 59 – Rötgasanläggning 

 

5 Bräcke kommun: protokollsutdrag 210616, § 51 – Rötgasanläggning på 

Gräfsåsen i Östersund 

 

6 Strömsunds kommun: protokollsutdrag 210609, § 62 – Andelsägande i 

länsgemensam biogasanläggning/rötgasanläggning 

 

7 Bergs kommun: protokollsutdrag 210621, § 42 – Rötningsanläggning 

samt gemensamt bolag 

 

  Dnr KS 20/313 

8 Bergs kommun: protokollsutdrag 210621, § 55 – Hemställan om 

hantering av särskilda medel från regeringen angående operativ ledning 

av räddningstjänsten 

 

  Dnr KS 21/076 

9 Ragunda kommun: protokollsutdrag 210610, § 54 – Årsredovisning 

2020, Jämtlands Gymnasieförbund, JGY 

 

10 Bräcke kommun: protokollsutdrag 210616, § 43 – Årsredovisning 2020, 

Jämtlands Gymnasieförbund, JGY 
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Kf § 76 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

  Dnr KS 21/081 

11 Bräcke kommun: protokollsutdrag 210616, § 41 – Årsredovisning 2020, 

Samordningsförbundet Jämtlands län 

 

  Dnr KS 21/085 

12 Östersunds kommun: protokollsutdrag 210621, § 164 – Taxa för sotning 

och brandskyddskontroll 

 

13 Bergs kommun: protokollsutdrag 210621, § 56 – Ändrade taxor för 

sotning och brandskyddskontroll 

 

  Dnr KS 21/094 

14 Ragunda kommun: protokollsutdrag 210610, § 53 – Årsredovisning 

2020, Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF 

 

15 Bräcke kommun: protokollsutdrag 210616, § 42 – Årsredovisning 2020, 

Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF 

 

16 Bergs kommun: protokollsutdrag 210621, § 53 – Årsredovisning 2020, 

Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF 

_____ 

 

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 

     Dnr KS 19/098 

1 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.   

   Dnr KS 2021/098 

2 Motion -  Bygg en gästbrygga i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast 

november 2021.   
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Kf § 76 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

Dnr KS 2021/136 

3 Motion - För en friskare äldre befolkning, elparcyklar till kommunens 

särskilda boenden. Motionen remitteras till socialnämnden för besvarade 

i kommunfullmäktige senast november 2021.   

Dnr KS 2021/137 

4 Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarade i kommunfullmäktige senast november 

2021.   

Dnr KS 2021/138 

5 Motion - Om kommunen kan upphandla ett antal kor för att kunna 

servera lokalproducerat kött inom äldreomsorg och skola. Motionen 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i 

kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden 

har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden och göra ett samlat svar. 

Dnr KS 2021/145 

6 Motion - Öka tillgänglighet för våra lokala producenter att sälja närodlat 

kött till kommunala verksamheter. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast 

november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att föra en 

dialog med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och göra 

ett samlat svar.  

Dnr KS 2021/146 

7 Motion - Lokal livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad 

mat. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i 

kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden 

har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden och göra ett samlat svar. 



  

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(44) 

Sammanträdesdatum 

7 oktober 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kf § 76 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

Dnr KS 2021/170 

8 Motion – Tillgänglighet. Motionen remitteras till socialnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och kommunledningsförvaltningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast december 2021. 

Kommunledningsförvaltningen gör ett samlat svar.  

 

Dnr KS 2021/171 

9 Motion – Kommunala avgifter. Motionen remitteras till socialnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden och barn- och 

utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

december 2021. Kommunledningsförvaltningen gör ett samlat svar. 

 

Dnr KS 2021/172 

10 Motion – Ny förskola i Ås. Motionen skickas till 

kommunledningsförvaltningen för vidare remittering. Motionen hanteras 

inom diskussionen Ås skolstruktur.  

    Dnr KS 2019/296 

11 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 

  Dnr KS 2019/315 

12 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 2020/194 

13 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.  
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Kf § 76 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

  Dnr KS 2020/233 

14 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv 

svarar på förslaget senast i april 2021.  

   Dnr KS 2020/235 

15 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 2020/251 

16 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning senast april 

2021.  

                                                      Dnr KS 2020/252 

17 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 2021/031 

18 Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket som ni gör på 

fotbollen i centralorten Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i september 2021. 

Dnr KS 2021/043 

19 Medborgarförslag - Förbättra säkerheten i trafiken runt Änge skola, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i september 2021.  

Dnr KS 2021/058 

20 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i september 2021.  
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Kf § 76 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

Dnr KS 2021/116 

21 Medborgarförslag - Besluta om att rödmarkera hela Offerdal i 

kommunens vindkraftsplan för framtida vindkraftsetableringar. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/101 

22 Medborgarförslag - Ås båthamn och utveckling av Täng 2:81. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021. 

 Dnr KS 2021/118  

23 Medborgarförslag - Se över trafiksituationen vid Aspås skola och 

förskola för att skapa en trygg och säker miljö för barnen. 

Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på 

förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/124 

24 Medborgarförslag - Stängsel/staket vid Skolvägen/Genvägen i Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i november 2021.   

   Dnr KS 2021/159 

25 Medborgarförslag - Trafiksituationen på torget i Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på 

förslaget senast i december 2021.   

_____ 
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Kf § 77 Dnr 2021-000037  

Avslutning 

Ordförande, Gunnar Hellström, C, förklarar mötet avslutat. 

_____ 

 


