
Krokoms
kommun
KROKOMEN TJ1ELTE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

13(33)
Sammanträdesdatum

2 decem ber 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 107 Dnr 2020-000258

Bolagsordning Peak Region AB

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Peak

RegionAB.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Den föreslagna förändringen är att i bolagsordningen införa texten "Bolaget
skall inte ha till syfte att bereda vinst till aktieägarna. Vinsten skall
återinvesteras i bolaget".

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 november 2020, § 214
Bolagsordning Peak Region AB, 2020 med vinstbeskrivning

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.

Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsen förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Peak
RegionAB.

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

Kopia till
Peak Region AB



Krokoms
kommun
KROKOMEN TJTELTE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

23(33)
Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 113 Dnr 2020-000150

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente -
Sammanträde på distans

Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ändring i nämndens reglemente
angående sammanträden på distans.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs i

samhällsbyggnadsnämndens reglemente:

Samhällsbyggnadsnämriden får, om särskilda skäl föreligger under tiden
lcrisledningsnämnden är aktiverad, 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
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Sarnhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla
om deltagande på distans inämndens sammanträden.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente medger idag att ledamöter får, om
särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta
på sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när
krisledningsnämnden var i funktion. Kommunstyrelsen har beslutat att
krisledningsnämnden träder ur funktion den 30 september 2020.



Krokoms
kommun
KROKOMEN TJTELTE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

24(33)
Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 113 (forts) Dnr 2020-000150

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente -
Sammanträde på distans
Därför föreslås nu att det ska vara möjligt, om särskilda skäl föreligger, att
delta på distans även efter det att krisledningsnämnden avaktiverats.

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 124
Kommunstyrelsen 2 december 2020, § 228

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att "om särskilda skäl föreligger" stryks.

Beslutsgång
Det finns tre förslag, samhällsbyggnadsnämnden förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs i
samhällsbyggnadsnämndens reglemente: Samhällsbyggnadsnämnden får, om
särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad,
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 nämndsekreteraren.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämndens sammanträden.

Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
följande ändring görs i samhällsbyggnadsnämndens reglemente:
Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden
krisledningsnämnden är aktiverad, 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 tillnämndsekreteraren. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Samhällsbyggnadsnämnden får bestälmna vad
som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämndens sammanträden.



Krokoms
kommun
KROKOMEN TJIELTE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
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Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 113 (forts) Dnr 2020-000150

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente -
Sammanträde på distans
Ett ändringsförslag om att stryka "om särskilda skäl föreligger".

Ordförande kommer först fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot
kommunstyrelsens förslag och sedan frågar ordförande på ändringsförslaget.

Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot kommunstyrelsens
förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Efter fråga på ändringsförslaget att stryka "om särskilda skäl föreligger"
finner ordförande att kommunfullmäktige avslår det.

Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 114 Dnr 2020-000149

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde
på distans

Kort sammanfattning
Bygg- och miljönämndens reglemente medger i dag att ledamöter får, om
särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta
på sammanträden på distans. Bygg- och miljönämndens reglemente föreslås
ändras så att sammanträden på distans tillåts även efter det att
krisledningsnämnden avaktiverats.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs i bygg- och

miljönämndens reglemente:

Sammanträden på distans i bygg- och miljönämndens reglemente får
följande lydelse:

Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden
krisledningsnämnden är aktiverad, 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
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Bygg och miljënämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i bygg och miljënämndens sammanträden.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till fönnån för eget förslag.



Krokoms
kommun
KROKOMEN TJIELTE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

27(33)
Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 114 (forts) Dnr 2020-000149

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde
på distans

Beskrivning av ärendet
I samband med covid 19-pandemin under 2020 aktiverades

. krisledningsnämnden i Krokoms kommun. En förândring i nämndernas
reglemente under våren 2020 möjliggjorde fôr ledamöter och ersättare att
delta i sammantråden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när
krisledningsnämnden är aktiverad. Den 1 oktober 2020 beslutade
kommunfullmäktige om ändring i kommunstyrelsens reglemente, samma
ändring föreslås nu i bygg- och miljönämndens reglemente.

Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden 5 november 2020, § 116
Kommunstyrelsen 2 december 2020, § 229

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att "om särskilda skäl föreligger" stryks.

Beslutsgång
Det finns tre förslag, bygg- och miljönämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Sammanträden på
distans i bygg- och miljönämndens reglemente får följande lydelse: Bygg-
och miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden
krisledningsnämnden är aktiverad, 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 nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Bygg- och miljönämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i bygg- och miljönämndens
sammanträden.

Justerandes sign



Krokoms
kommun
KROKOMEN TJIELTE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

28(33)
Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 114 (forts) Dnr 2020-000149

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde
på distans
Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
följande ändring görs i bygg- och miljönämndens reglemente:
Sammanträden på distans i bygg- och miljönämndens reglemente får
följande lydelse: Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger
under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, 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 nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Bygg och miljönämnden får bestämma vad som
nännare ska gälla om deltagande på distans i bygg och miljönämndens
sammanträden.

Ett ändringsförslag om att stryka "om särskilda skäl föreligger".

Ordförande kommer först fråga på bygg- och miljönämndens förslag mot
kommunstyrelsens förslag och sedan frågar ordförande på ändringsförslaget.

Efter fråga på bygg- och miljönämndens förslag mot kommunstyrelsens
förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Efter fråga på ändringsförslaget att stryka "om särskilda skäl föreligger"
finner ordförande att kommunfullmäktige avslår det.

Kopia till
Bygg- och miljönämnden


