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Kf § 77 Dnr 2019-000056  

Öppnande 

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

klockan 10.00. 

Nya ledamöter och ersättare 

Leif Holm är ny ledamot för Moderaterna.  

Ulf Wärdell är ny ersättare för Moderaterna.  

Protokollets justering och val av justerare 

Peter Johansson, C och Mona Puttick, V, utses att justera protokollet 

torsdagen den 21 november 2019.  

Upprop 

Vid uppropet noteras 34 ledamöter och 7 ersättare. 

Kungörelse och kallelse 

Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 6 

november och kallelse skickades ut den 1 november 2019. 

Fastställande av dagordning 

Ärende 2 ”Allmän politisk debatt” stryks från dagordningen. Ärendet 

återkommer till kommunfullmäktige 27 februari 2020. I övrigt fastställs 

dagordningen.  

Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige 

1 Jan Englund, SD, fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Björn 

Hammarberg, M, om inflyttning till Krokoms kommun.  

2 Jan Englund, SD, fråga till socialnämndens ordförande Andreas 

Karlsson, C och barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannike 

Hillding, M, om personal inom vård-skola-omsorg.  

3 Peter Grundström, S, fråga till socialnämndens ordförande Andreas 

Karlsson, C, om motionen ”Utbetalning av försörjningsstöd till båda 

föräldrarna”.  
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Kf § 77 (forts) Dnr 2019-000056  

Öppnande 

Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige (forts) 

4 Monica Dahlen, S, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om föräldrar i Föllinge ska behöva ha sina barn på 

förskolor i Krokom.  

5 Marie Svensson, V, fråga till Krokomsbostäders ordförande Bengt 

Olofsson, M, om ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Ås på 

Tors och Lokes väg. 

6 Marie Svensson, V, fråga till Clas Sundberg, SD, ledamot i 

kommunfullmäktige och socialnämnden, om Sverigedemokraternas 

förslag avseende ekonomin i socialnämnden.  

7 Marie Svensson, V, fråga till socialnämndens ordförande Andreas 

Karlsson, C, om Återbruket.  

8 Niklas Rhodin, S, fråga till fråga till kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande Björn Hammarberg, M, om motionen ”Omlokalisering av 

kommunala tjänster”.  

9 Mona Puttick, V, fråga till kommunfullmäktiges ordförande Gunnar 

Hellström, C, om medborgardialoger och allmän politisk debatt på 

kommunfullmäktige.   

Informationer 

Äldres hälsa  

Robert Brandt, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen i 

Östersunds kommun.  

Aktuellt från kommunfullmäktige 

Gunnar Hellström, ordförande 

 Allmän politisk debatt 

 Medborgardialoger  

 Risk- och väsentlighetsanalys  
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Kf § 77 (forts) Dnr 2019-000056  

Öppnande 

Informationer (forts) 

Aktuellt från kommunstyrelsen 

Björn Hammarberg, 1:e vice ordförande informerar om ett extra 

kommunstyrelsemöte i dag på morgonen samt om senaste tidens ärenden och 

frågeställningar, bland annat  

 Ny rambudget 

 Ekonomisk uppföljning 

 Kommunens utvecklingsfond  

 Gemensamma nämnder 

 Den politiska organisationen  

 Apoteket i Föllinge 

 

Niklas Rhodin, S, informerar om arbetet med frågan Apoteket i Föllinge. 

_____ 
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Kf § 78 Dnr 2019-000057  

Allmänhetens frågestund 

Nils-Bertil Nilsson frågar hur kommunfullmäktige svarar de som 

undertecknat brev angående Trångsviken.  

Björn Hammarberg, M, Jannike Hillding, M, Niklas Rhodin, S, Niclas 

Höglund, JVK och Astrid Lönn-Jern, C, svarar.   

_____ 

Tommy Jirhed frågar om byggandet av gång- och cykelväg på Rödön.  

Björn Hammarberg, M och Karin Jonsson, C, svarar. 

_____ 
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Kf § 79 Dnr 2019-000059  

Frågor 

Jan Englund, SD, frågar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Björn 

Hammarberg, M, om hur Krokoms kommun ämnar verka för att en hållbar 

och skattekvotsgynnsam inflyttning till kommunen ska kunna ske till målet 

16 000 invånare 2030.  

Björn Hammarberg, M, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande svarar 

Det är bra att frågan diskuteras och debatteras då det är en viktig fråga och 

då det är ett mål som ska uppnås. 

I kommunens tillväxtstrategi finns en hel del tankar och kommunen har haft 

medborgardialoger för att engagera våra medborgare i större utsträckning 

kring vilken tillväxt man vill se i kommunen och vad vi ska lägga våra 

skattemedel på. 

Det förs även diskussioner om att instifta ett näringslivsutskott, som i 

praktiken redan finns men att det arbetet ska formaliseras och tydliggöra hur 

viktigt det är med näringslivsutveckling i kommunen. Det är ju ändå så att 

det är de privata företagen som skapar de arbetstillfällen och de inkomster 

som vi sedan beskattar och för in i vår gemensamma kassa. Så det är en 

viktig del i den tillväxt som frågan gäller. 

När det skapas en utveckling så ökar även intresset att flytta in i kommunen 

och där finns en mängd planer på gång längs E14 från öster mot väster 

inklusive Rödön. Nälden arbetas för tågstopp, etc. Så det finns saker som 

händer i detta nu. 

Utöver det, vi är ju inte nöjda där, så tittas det på andra områden också och 

där finns det en inriktning att göra det enklare för folk som, kanske i mindre 

omfattning, vill bygga hus eller etablera sig. Det är ju redan en utmaning att 

få låna pengar och då kan inte kommunen utgöra ett hinder för att möjliggöra 

för de som till exempel vill bygga hus. 

Mycket är alltså på gång men mer är på väg. 

_____ 
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Kf § 79 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 

Jan Englund, SD, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C 

och barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannike Hillding, M, om det 

finns siffror på eller annars tillförlitliga uppgifter på vad gäller Krokoms 

kommuns stora rekryteringsbehov i exempelvis vård-skola-omsorg som 

täckts upp av utbildade och därmed stadigvarande flyktingpersonal.  

Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar 

Jan Englunds fråga är som jag uppfattar det, om de nya invånarna som bor i 

Krokoms kommun arbetar i kommunens verksamheter och det enkla svaret 

är JA. 

Det längre svaret är att det inte är 11 miljoner invånare i Sverige utan att vid 

halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10 281 189 personer och i 

Krokoms kommun så är vi snart 15 000 invånare. 

Vi har i Krokoms kommun just nu en arbetslöshet på 4.3% och räknat i 

individer är det cirka 300 stycken. 

Med den låga arbetslösheten och de behov av arbetskraft som både företag 

och kommunen  har så välkomnar vi all arbetskraft som finns. 

Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar  

Nej, det finns inga legitimerad personal inom skola och förskolan i Krokoms 

kommun som kom som flyktingar. 

_____ 

Peter Grundström, S, frågar socialnämndens ordförande Andreas 

Karlsson, C, om motionen ”Utbetalning av försörjningsstöd till båda 

föräldrarna” – Vart är den utlovande redovisningen och hur blev utfallet. 

Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar 

Jag tänker att bevakningen och uppföljningen av detta beslut har brustit i 

detta fall och det är inte OK och ska såklart se över att det inte sker igen. 

Men jag tackar för denna fråga och anser att detta är en viktig fråga och vill 

passa på att berätta om de förändringar som nu sker när vi nu gör om 

försörjningsstödet till att bli digitalisera ekonomiskt bistånd.  
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Kf § 79 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 

I nuläget kan vi enbart ha en registerledare på ett hushåll och i dagsläget är 

systemet automatiserat så det är mannen som blir registerledare. 

Vi hoppas att vi kan få en bättre lösning på detta problem när vi nu är inne i 

att digitalisera ekonomiskt bistånd. 

Med digitaliserat bistånd så blir det den som ansöker som blir den 

registerledare och då kommer vi ifrån detta bekymmer med den att det är 

mannen som automatiskt blir registerledare 

Lösning är att det är den som ansöker som blir registerledare och då kommer 

vi komma ifrån det problem vi har i dag. 

När detta är igångsatt och vi har ett resultat så önskar jag att få återkomma 

och berätta om hur utfallet har blivit mot den frågeställning som lyftes. 

_____ 

Monica Dahlen, S, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om föräldrar i Föllinge ska behöva ha sina barn på 

förskolor i Krokom. I dagsläget finns det en förskolelärare på 36 inskriva 

barn på Bjäkerdalen, det är nu fullt där. 

Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar  

Nej detta stämmer inte! 

Ingen vårdnadshavare har blivit hänvisad (inte ens tillfälligt) till Krokom. 

Alla barn ryms på Bjäkerdalen. 

Ja, vi har endast en förskollärare på 36 barn och det är tyvärr så det ser ut. 

Det är flera enheter i kommunen som inte ens har en. 

_____ 
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Kf § 79 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 

Marie Svensson, V, frågar Krokomsbostäders ordförande Bengt Olofsson, 

M, om hur det går med ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Ås på 

Tors och Lokes väg. I maj 2018 påbörjades arbetet. Vad beror det på att det 

dragit ut på tiden. Varför vakanshålls lägenheter i det området.  

Bengt Olofsson, M, Krokomsbostäders ordförande svarar  

Syftet med ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter är dels att frigöra 

kapital till nyproduktion för KBAB, dels att öka andelen bostadsrätter i 

området. 

Arbetet med ombildningen inleddes i maj 2017 med ett första möte med de 

boende i området. De boende bildade en arbetsgrupp som skulle driva sin del 

av processen vidare. Bolaget och arbetsgruppen har haft ett antal möten 

under perioden. Vintern 2017/2018 anlitade arbetsgruppen en 

ombildningskonsult som skulle assistera vid ombildningen. 

Nu är det bildat en bostadsrättsförening med tillhörande styrelse. I september 

hade 41 av 57 lägenhetsinnehavare accepterat ombildningsförslaget. 

Påminnelser har nu skickats ut till de boende som hittills inte svarat på 

förslaget. Just nu pågår avstyckning av fastigheten hos Lantmäteriet. 

26 november hålls ytterligare möte mellan KBAB, ombildningskonsulten 

och bostadsrättsföreningen. 

Processen har varit lång och tagit tid. Beroende på en rad olika faktorer. Den 

första är svårigheten att förlaget ska vinna gillande hos tillräckligt många 

boende. Det är en omställning som är förknippat med en ekonomisk risk för 

de boende som tar tid att utvärdera för den enskilde. Nästa moment som tagit 

den hel del tid är besiktning och värdering av fastigheten inför en eventuell 

ombildning. Den del som tagit absolut mest tid i anspråk är möjligheterna till 

finansiering av affären, både för bostadsrättsföreningen men också för den 

enskilde lägenhetsinnehavaren. 

KBAB har under hela processen haft ett antal vakanta lägenheter i området. 

Några av dessa har vi haft blockförhyrda till Krokoms kommun, dock utan 

besittningsrätt.  
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Kf § 79 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 

De som vi inte hyrt ut till kommunen har vi valt att vakanshålla för att 

undvika spekulationsförhyrningar samt att inte störa ombildningsprocessen 

med nya innehavare. 

_____ 

Marie Svensson, V, frågar Clas Sundberg, SD, ledamot i 

kommunfullmäktige och socialnämnden om vad Sverigedemokraterna i 

socialnämnden lagt för förslag för att förbättra ekonomin i socialnämnden. 

Vad har Sverigedemokraterna mer för förslag är att byta ut chefskapet för att 

få ordning på socialnämndens ekonomi.  

Clas Sundberg, SD, ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden 

svarar 

_____ 

Marie Svensson, V, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, 

C, om Återbruket - Hur kommer kommunen att tillgodose dessa människors 

behov i fortsättningen.  

Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar 

Kommunen ska såklart stödja dessa människors behov av arbetsplatser med 

där det finns för dem stöd.  

1 Vi måste komma till en lösning med vårt underskott i socialnämnden och 

se hur vi kan använda våra resurser på bästa sätt. Med en förändring av 

Återbruket innebär det att vi får använda de tre andra arenorna mer 

vaktmästeriet, biltvätteriet och återvinningen för de individer med behov. 

2 Vi har fått beviljat ett längre projekt Samverkan till Arbete (5 år) 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 

Jämtland Härjedalen som ska stödja vårt arbete med denna målgrupps 

behov och det är vi glada för men det är för tidigt att säga exakt vad det 

projektet kommer fram till.  

3 Det förs samtal både med samhällsbyggnadsnämnden och 

Krokomsbostäder AB om att kunna utföra tjänster åt dem där ersättning 

utgår för att stabilisera ekonomin kring denna verksamhet. 
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Kf § 79 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 

4 Vi inväntar Arbetsförmedlingens arbete kring hur lösningen kommer se 

ut för kommuner och arbetstagare i framtiden.  

Sen vill jag också säga att det finns privata företag i kommunen som har och 

tar stort samhällsansvar och anställer personal med olika behov av stöd i 

arbetet. 

_____ 

Niklas Rhodin, S, frågar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Björn 

Hammarberg, M, om hur kommunen arbetar för att uppfylla det som sattes ut 

i motionen ”Omlokalisering av kommunala tjänster”.  

Björn Hammarberg, M, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande svarar 

 Utmaningarna med att rekrytera såväl undersköterskor som lärare till 

stora delar av vår kommun är väl känt. Vi har också sett stora svårigheter 

i rekrytering av kvalificerade tjänster så som överförmyndarhandläggare, 

tekniker, ingenjörer och inspektörer på senare år. Vi ser därför att det är 

svårt att utlokalisera hela funktioner eller arbetsgrupper till andra orter. 

Men arbete pågår under ledning av HR-chefen för åtgärder som 

möjliggör kompetensförsörjning för HELA kommunen. Utgångpunkten 

är då de två perspektiven:  

• hur vi skapar ytterligare möjlighet att kunna arbeta närmare där man 

bor (flexibla arbetsplatser)  

• hur vi attraherar ny personal till HELA kommunen. 

 Utformning av flexibla arbetsplatser - Initiativet till införande av flexibla 

arbetsrum kommer från insikten att ha ett antal arbetsrum, såväl i 

Krokom som på andra orter, som i dag inte är knutna till någon särskild 

roll eller funktion.  
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Kf § 79 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 

 Utformning av flexibla arbetsrum ligger till grund för utrustningsnivå, 

tillgänglighetsaspekter och utformning av arbetsmiljö (fysiskt, trygghet 

och säkerhet) inom det uppdraget. Kommunen ska inte bidra till ökat 

bilpendlande utan främja åkande med kollektivtrafik eller arbetsplats 

nära bostadsorten.  

 Exempel på utlokalisering 

I sammanslagning av överförmyndarnämnderna i Krokom, Åre , 

Östersund är en tydlig utgångspunkt att behålla den lokala förankringen i 

Föllinge. 

Kundcenter sitter/har suttit i Föllinge från tid till annan beroende på 

bemanningsläget.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kostchef, sitter i Föllinge ibland.   

Lönehandläggare sitter i Föllinge någon dag i veckan. 

Vi har även haft biståndshandläggare Föllinge med utgångpunkt från 

uppdrag och bostadsort.  

_____ 

Mona Puttick, V, frågar kommunfullmäktiges ordförande Gunnar 

Hellström, C, om medborgardialoger och allmän politisk debatt på 

kommunfullmäktige.  

Gunnar Hellström, C, kommunfullmäktiges ordförande svarar 

Du frågar om varför skolfrågan inte var huvudpunkt på 

medborgardialogerna. Svaret är att syftet med dialogerna är att medborgarna 

på respektive plats ska ha möjlighet att väcka de frågor som man funderar 

på. Vilket gjorde att frågorna varierade på respektive ställe. I Föllinge var till 

exempel apoteket huvudfrågan, i Kaxås var det varierande frågeställningar 

och i Aspås blev skolfrågan huvudfrågan.  
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Kf § 79 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 

Men det kommer att bli fler möjligheter till dialoger då vi återkommer med 

dialogerna under våren och då med en dialog per kväll i stället för två per 

kväll som nu. 

Vad beträffar den allmän politiska debatten så kände vi att det var för lite tid 

för förberedelser då arbetet med rambudget inför nästa fullmäktige är på 

tapeten nu. Nu har vi bestämt att den allmänpolitiska debatten kommer att 

ske på februarifullmäktige. 

_____ 
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Kf § 80 Dnr 2019-000058  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Dnr KS 2019/270 

1 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på 

förslaget senast i maj 2020.  

Dnr KS 2019/315 

2 Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen 

Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras 

till bygg- och miljönämnden som själv svarar på förslaget senast i maj 

2020. 

Dnr KS 2019/331 

3 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2020. 

Dnr KS 2019/208 

4 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen skickas 

till kommunstyrelsen för remittering.  

   Dnr KS 2019/342 

5 Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av 

asylsökande till Krokoms kommun. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

   Dnr KS 2019/343 

6 Motion – Handläggningstider medborgarförslag. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

   Dnr KS 2019/344 

7 Motion – Handläggningstider motioner. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

   Dnr KS 2019/345 

8 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

   Dnr KS 2019/347 

9 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 
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Kf § 80 (forts) Dnr 2019-000058  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

_____     

Kopia till 

Förslagsställare 

Remissinstanser 
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Kf § 81 Dnr 2019-000060  

Dialog med revisorerna 

Björn Skogh, kommunrevisor, informerar att granskningsrapporter kommer 

redovisas för kommunfullmäktige den 4 december. 

Revisionen har haft träffar med nämnder under oktober.  

_____ 
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Kf § 82 Dnr 2019-000210  

Strategi för trygghet och säkerhet 

Kort sammanfattning 

Krokom kommuns trygghets- och säkerhetsarbete består av många delar där 

tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetet. Trygghets- och 

säkerhetspolicy finns framtagen och nu föreslås en strategi med mål och 

inriktning.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att kvalitetssäkra 

dokumentet.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Strategin omfattar i dag områdena krisberedskap och informationssäkerhet. 

Den är tillika det så kallade styrdokument som är en av kommunens 

uppgifter enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-

2022. Målet är att även områdena brottsförebyggande, skydd mot olyckor 

samt internt skydd ska tillföras strategin under mandatperioden.  

I Krokoms kommun finns dokumentet "Riktlinjer för styrdokument" som 

beskriver de olika styrdokumenten och vem som beslutar om vilket. I dessa 

anges att det är kommunstyrelsen som beslutar om strategier. Undantag från 

den regeln gäller denna strategi som ska beslutas av kommunfullmäktige 

senast 31 december under den nya mandatperiodens första år, enligt 

överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022.  

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen den 9 oktober 2019, § 165 

Tjänsteutlåtande. 19 september 2019 

Strategi för trygghet och säkerhet 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår att ärendet återremitteras för att 

kvalitetssäkra dokumentet.  
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Kf § 82 (forts) Dnr 2019-000210  

Strategi för trygghet och säkerhet 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige antar Strategi för trygghet och säkerhet. Strategin gäller 

2019-2022. 

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.  

Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller 

återremitteras.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 

ordförande att ärendet ska återremitteras.  

_____ 

Kopia till 

Katarina Fredriksson, säkerhetssamordnare  
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Kf § 83 Dnr 2019-000070  

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i 
kommunen 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden har behandlat motionen angående planering för en bättre 

ekonomi för de äldre i kommunen från Jämtlands Väl Krokom.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:  

Motionen lyfter ett viktigt problemområde som är större än de äldres 

ekonomi i kommunen. Det ska behöva göras en översyn av hur avgifter slår 

mot befolkningen.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion att:   

1. Kommunen ser över vilka avgifter som specifikt rör äldre i kommunen 

och presenterar dem i varje nämnd.  

2. Nämnderna lämnar förslag på om och hur avgifterna kan sänkas eller tas 

bort för gruppen äldre.  

3. Nämnderna lämnar förslag på lösningar eller förslag på vart de minskade 

intäkterna istället kan läggas.  

4. Kommunfullmäktige fattar beslut om förslagen från nämnderna kan 

genomföras.  

I socialnämndens protokollsutdrag från sammanträdet den 3 september 2019 

framgår nedan och det finns inget att erinra.  

Att det blir allt fler pensionärer med ansträngd privatekonomi är ett 

förhållande som gäller i hela landet.  
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Kf § 83 (forts) Dnr 2019-000070  

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i 
kommunen 

På systemnivå är det ett nationellt bekymmer som kräver nationella 

lösningar. Vissa nationella beslut är nyligt tagna. Högstanivån för den hyra 

som berättigar till bostadsbidrag har höjts från 5 600 kronor till 7 000 

kronor/månaden och en viss justering av den så kallade pensionärsskatten är 

också beslutad. 

Det kan av olika skäl vara motiverat för en kommun att ha en samlad bild av 

hur kommunens och andra huvudmäns avgifter/taxor belastar olika 

inkomstgrupper, åldersgrupper, medborgare med funktionsvariation och 

olika hushållstyper. Det kan till exempel handla om hur man planerar 

insatser för att främja hälsa, hur man jobbar med sociala aktiviteter och hur 

dessa görs tillgängliga för dem med de största behoven.  

Det är känt att svag privatekonomi också för med sig ökad risk för ohälsa 

såväl fysiskt som psykiskt.  

Socialnämnden är den enda kommunala nämnd som har avgifter/taxor som i 

stor omfattning rör personer 65 år och äldre även om inte heller dessa är 

specifikt åldersrelaterade. Inom äldrevård finns en nationellt beslutad 

maxtaxa, ett garanterat förbehållsbelopp och avgiften för omsorgsinsatser är 

inkomstrelaterad.  

Övriga nämnders avgifter till exempel för renhållning, vatten och avlopp 

regleras per fastighet och/eller utifrån mängd som används. 

Sammantaget betyder det att motionärens attsatser bara är aktuella inom 

socialnämndens ansvarområde. 

Den ekonomiska situationen i Krokoms kommun är ansträngd. Under tiden 

fram till 2030 så ökar antalet äldre med omsorgsbehov. Gruppen 80 år och 

äldre ökar under perioden från dagens dryga 700 till drygt 1 130.  

Även antalet barn ökar och därmed ökar också behovet av skola och 

förskola. De effektiviseringar som går att göra i kommunens olika 

verksamheter kommer att behövas för att möta redan kända 

kostnadsökningar. En sänkning av nuvarande avgifter inom socialnämndens 

verksamheter bedöms utifrån detta inte vara en rimlig prioritering.  
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Kf § 83 (forts) Dnr 2019-000070  

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i 
kommunen 

Vår bedömning är att en verklig förändring av de sämst ställda 

pensionärernas ekonomiska situation huvudsakligen endast kan 

åstadkommas genom åtgärder på nationell nivå.  

Övrigt 

Under 2020 bör kommundirektören få i uppdrag att redovisa samtliga 

avgifter och taxor och hur de slår mot olika grupper. Kommunstyrelsen är 

dock inte redo att formulera uppdraget ännu. Det måste genomföras mer 

ingående diskussioner kring utformning och nyttan med ett sådant uppdrag.  

Underlag för beslut  

Kommunstyrelsen 9 oktober 2019, § 166  

Tjänsteutlåtande 26 september 2019 

Protokollsutdrag – Socialnämnden den 3 september 2019, § 113 

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.  

Marie Svensson, V, föreslår avslag till motionen.  

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till motionen.  

Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till grundförslaget.  

Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

Till det har kommit förslag till bifall till motionen.  

Ordförande kommer att fråga på kommunstyrelsens förslag, bifall mot 

avslag. 

Beslutsgången godkänns.  
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Kf § 83 Dnr 2019-000070  

Motion - Planering för en bättre ekonomi för de äldre i 
kommunen 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag, finner 

ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, som 

föreslår avslag till motionen. 

Omröstning begärs.  

De som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som bifaller 

motionen röstar Nej.  

Med 36 Ja och 5 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.     

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare 

Socialnämnden 
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Kf § 84 Dnr 2019-000295  

Revisionsreglemente 

Kort sammanfattning 

Revisionsreglementet föreslås revideras.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till revisionsreglemente. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande reglemente är från september 2015 och kommunrevisionen 

föreslår att det revideras.   

Föreslagna ändringar framgår i kursiv stil och återfinns under § 7 och § 10 

samt nedan.  

§ 7 i nuvarande reglemente: 

” För beredning av revisorernas budget utser fullmäktige en särskild 

oberoende beredning.” 

Föreslås ändras till: 

”Fullmäktiges presidium ansvarar för beredning av revisorernas budget.”        

§ 10 i nuvarande reglemente 

”Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som 

fullmäktige utsett får revisorernas budget.” 

Föreslås ändras till: 

”Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges 

presidium.” 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 9 oktober 2019, § 169 

Tjänsteutlåtande 19 september 2019 

Förslag till revisionsreglemente 190826 
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Kf § 84 (forts) Dnr 2019-000295  

Revisionsreglemente 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige antar förslag till revisionsreglemente.  

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunrevisionen, inklusive reviderat reglemente   

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(42) 

Sammanträdesdatum 

13 november 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 85 Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Kort sammanfattning 

Under våren 2019 gjordes en översyn över kommunens kulturverksamheter 

med fokus på kulturskolan. Den 30 april tog kommunstyrelsen del av 

utredning och fattade beslut om att ge kommundirektören uppdraget att 

återkomma med förslag på organisatorisk indelning, ledning och placering 

för kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att tydliggöra om det 

verkligen är så att just kulturskolan har en särskilt annorlunda och 

självklar hemvist hos barn- och utbildningsnämnden till skillnad mot 

verksamheten skapande skola och fritidsgårdsverksamheten.  

_____________________________________________________________  

Protokollsanteckning 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnar följande 

protokollsanteckning:  

Socialdemokraterna ansåg att ärende nummer 10 skulle avgöras på sittande 

kommunfullmäktige. Frågan om återremiss dök upp först då den styrande 

minoriteten insåg att deras förslag till beslut inte skulle vinna fullmäktiges 

gillande. Återremissen från de styrande var för att göra mer tid för att söka 

stöd för deras förslag till beslut. Att återremittera ärenden på detta sätt anser 

inte vi vara försvarbart. 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning: 

Samverkanspartiernas minoritetsåterremiss i ärendets motivering är väldigt 

vag. ”En bredare förankring”. Vänsterpartiet anser att ärendet borde avgöras 

i dag.  
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Kf § 85 (forts) Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Protokollsanteckning 

Niclas Höglund, JVK, lämnar följande protokollsanteckning: 

Samverkanspartiernas minoritetsåterremiss i ärendets motivering känns 

mycket svag. Känslan är att man vill skapa ”En bredare förankring”. JVK 

anser att ärendet borde avgöras i dag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Kommundirektören gav våren 2019 chefen för avdelningen näringsliv, kultur 

och fritid och förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen ett 

uppdrag att göra en översyn över kommunens kulturverksamheter med fokus 

på kulturskolan. Översynen skulle synliggöra vad som görs i dag och 

resultera i förslag till förändringar av både verksamhet, organisation och 

eventuellt finansiering.  

Översynen innefattade bland annat verksamheten inom kulturskolan, 

skapande skola, bibliotek, barnkultur i skolan, fritidsgårdarnas 

kulturverksamhet, studieförbund, bygdegårdar och samlingslokaler. 

De största föreslagna förändringarna gäller kulturskolans verksamhet där 

målet är att med befintliga medel nå fler barn och unga. Förslaget innebar att 

kulturskolan ligger kvar under barn- och utbildningsnämnden och att 

samverkan allmänkultur och ordinarie skola ska förbättras. Det fanns också 

olika förslag på hur chefskapet borde förändras samt att gruppverksamhet 

ska vara norm före individuell verksamhet.  

Utredningen föreslog vidare att biblioteksverksamheten bibehålls i sin helhet 

och att ansvaret för skapande skola flyttas till allmänkulturen för att 

samordnas med barnkulturbokningar. Allmänkulturen behöver stärka sin 

samverkan med övriga nämnder och förvaltningar för att säkerställa kultur 

för alla.        



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(42) 

Sammanträdesdatum 

13 november 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 85 (forts) Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Den 30 april tog kommunstyrelsen del av utredning och fattade beslut om att 

ge kommundirektören uppdraget att återkomma med förslag på 

organisatorisk indelning, ledning och placering för kulturskolan och 

fritidsgårdsverksamheten.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 23 oktober 2019.  

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen den 23 oktober 2019, § 178 

Tjänsteutlåtande 3 september 2019 

Kulturutredning 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Niklas Rhodin, S, föreslår avslag till att Kulturskolan flyttas till 

kommunstyrelsen.   

Marie Svensson, V, föreslår avslag till att Kulturskolan flyttas till 

kommunstyrelsen.  

Niclas Höglund, JVK, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.  

Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.  

Peter Johansson, C, föreslår i tillägg att kulturskolans budget bibehålls 

mandatperioden ut.  

Ajournering begärs klockan 14.17-14.44. 

Jan Runsten, MP föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Björn Hammarberg, M, föreslår att ärendet återremitteras för att tydliggöra 

om det verkligen är så att just kulturskolan har en särskilt annorlunda och 

självklar hemvist hos barn- och utbildningsnämnden till skillnad mot 

verksamheten skapande skola och fritidsgårdsverksamheten. 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att det sker en återkoppling till barn- 

och utbildningsnämnden i mars 2020 om hur man tagit inspiration från det 

goda arbetet kring utveckling av kulturskolan framåt i Ragunda.  

Jannike Hillding, M, Maria Jacobsson, S, Karin Jonsson, C och Andreas 

Karlsson C, yttrar sig.  
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Kf § 85 (forts) Dnr 2018-000302  

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolan med tillhörande budget förs 

över till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01. 

Till det har kommit förslag till avslag, två tilläggsförslag samt förslag om att 

återremittera ärendet.  

Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller 

återremitteras.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 

ordförande att ärendet ska avgöras i dag. 

Omröstning begärs.  

De som vill att ärendet ska avgöras i dag röster Ja och det som vill att 

ärendet ska återremitteras röstar Nej.  

Med 21 Ja och 20 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige genom en 

minoritetsåterremiss återremitterar ärendet.  

_____ 

Kopia till 

Kommundirektören 
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Kf § 86 Dnr 2019-000176  

Delårsrapporter 2019, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

Kort sammanfattning 

Jämtlands Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport med 

ekonomisk uppföljning per augusti 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds 

delårsrapport per augusti 2019.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport med 

ekonomisk uppföljning per augusti 2019.  

Förbundet har av ägarna beviljats att behålla de inbetalda självriskerna för 

fjolårets bränder som extra finansieringsmedel, i kompensation för att 

uppräkning av de ekonomiska ramarna uteblir för åren 2020 och 2021. 

Resultatet uppvisar därför ett överskott per augusti med +4,1 mnkr. Detta 

inkluderar sent inkomna ersättningar från staten som kompensation för de 

skogsbränder som drabbade länet sommaren 2018 samt inbetalda självrisker 

från förbundets ägarkommuner. Utan dessa jämförelsestörande poster uppgår 

resultatet i förbundet efter 8 månader till -746 tkr. Underskottet beror till 

största delen på högre personal- och pensionskostnader samt inköp på knappt 

300 tkr för extra brandutrustning. Dessa inköp är kopplade till öronmärkta 

medel från 2018 års resultat.  

Förbundet prognostiserar ett positivt resultat med cirka 3,9 mnkr för helåret 

2019. Förbundets två finansiella mål bedöms vara uppfyllda för året. 

Av förbundets sex inriktningsmål för verksamheten är prognosen att fyra 

uppfylls helt och två delvis.  
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Kf § 86 (forts) Dnr 2019-000176  

Delårsrapporter 2019, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller 

kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, att resultatet i 

delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen samt att 

verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning till 

övervägande del uppfyllts helt eller delvis.           

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen den 23 oktober 2019, § 181 

Tjänsteutlåtande 23 oktober 2019 

Jämtlands Räddningstjänstförbunds revisorers utlåtande 3 oktober 2019 

Delårsrapport augusti 2019, Jämtlands Räddningstjänstförbund 20 september 

2019 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Peter Johansson, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds 

delårsrapport per augusti 2019.  

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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Kf § 87 Dnr 2019-000191  

Delårsrapporter 2019, Jämtlands Gymnasieförbund 

Kort sammanfattning 

Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 

uppföljning per augusti 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds 

delårsrapport per augusti 2019.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 

uppföljning per augusti 2019.  

Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +19,5 mkr. Överskottet per 

augusti beror till stor del på att semesterlöneskulden minskat efter 

sommaren. Den byggs sedan på under resten av året, vilket gör att 

överskottet minskar.  

Förbundet prognostiserar ett nollresultat för år 2019, vilket är i nivå med 

budget. Man har dock en strävan att vid årets slut kunna återställa det 

negativa resultat som uppkom 2018. Detta innebär att resultatet skulle 

behöva vara +5,2 mnkr för 2019. 

Vad gäller verksamhetsmål, finns det sju resultatmål som är kopplade mot 

förbundsordning och ägardirektiv. Några av dem anses uppfyllda, några inte 

eller delvis uppfyllda och något kan redovisas först efter årets slut. 

Förbundets revisorer bedömer att: 

 Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 

 Resultatprognosen för helåret är förenligt med fastställt finansiellt mål. 

 I avsaknad av redogörelse av standardkostnader för 2019, är det inte 

möjligt för revisionen att göra bedömning om förutsättningar finns för att 

det fastställda verksamhetsmässiga målet kommer att uppnås för läsåret. 
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Kf § 87 (forts) Dnr 2019-000191  

Delårsrapporter 2019, Jämtlands Gymnasieförbund  

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen den 23 oktober 2019, § 182 

Tjänsteutlåtande 21 oktober 2019 

Jämtlands Gymnasieförbunds revisorers utlåtande 17 oktober 2019 

Delårsrapport augusti 2019, Jämtlands Gymnasieförbund 23 augusti 2019 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Wallén, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport 

per augusti 2019.  

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Jämtlands Gymnasieförbund 
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Kf § 88 Dnr 2019-000015  

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Elisabeth Svenssons,-, avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige godkänns. 

2. Peter Johansson, C, avsägelse av uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden godkänns. 

3. Tiina Larsson, S, väljs till ersättare i bygg- och miljönämnden. 

4. Monica Dahlén, S, väljs till ersättare i socialnämnden. 

5. Maidie Wiklund, S, väljs till ersättare i socialnämnden. 

6. Britt Inger Sörensdotter Bladh, S, väljs till ersättare i Krokomsbostäder 

AB.        

_____________________________________________________________ 

Elisabeth Svensson,-, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Peter Johansson, C, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Tiina Larsson, S, föreslås till ersättare i bygg- och miljönämnden.  

Efter fråga på att välja Tiina Larsson, S, till ersättare i bygg- och 

miljönämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.  
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Kf § 88 (forts) Dnr 2019-000015  

Valärenden 

_____ 

Monica Dahlén, S, föreslås till ersättare i socialnämnden. 

Efter fråga på att välja Monica Dahlén, S, till ersättare i socialnämnden 

finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Maidie Wiklund, S, föreslås till ersättare i socialnämnden. 

Efter fråga på att välja Maidie Wiklund, S, till ersättare i socialnämnden 

finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Britt Inger Sörensdotter Bladh, S, föreslås till ersättare i Krokomsbostäder 

AB.    

Efter fråga på att välja Britt Inger Sörensdotter Bladh, S, till ersättare i 

Krokomsbostäder AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige; 

Ledamot i barn- och utbildningsnämnden för C 

_____ 

Kopia till 

De som har sagt ifrån sig 

De valda 

Berörda nämnder, bolag 

Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret 
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Kf § 89 Dnr 2019-000062  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Gemensamma överförmyndarnämnden: protokollsutdrag 190925, § 29, 

Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos 2019 

  

2 Gemensamma överförmyndarnämnden: protokollsutdrag 190925, § 30, 

Verksamhetsplan 2020 

 

3 Gemensamma överförmyndarnämnden: protokollsutdrag 190925, § 31, 

Dataskyddsombud  

 

4 Gemensamma överförmyndarnämnden: protokollsutdrag 190925, § 32, 

Arvodesriktlinjer avseende EKB (Lagen om ensamkommande barn) 

 

5 Krokomsbostäder: protokoll 191008 

 

  Dnr 28 

6 Naboer AB: VD brev, kvartal 3, 2019 

 

  Dnr KS 19/026 

7 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 190912, § 81, 

Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot hälsocentral, skola och 

förskola i Änge 

 

  Dnr KS 19/033 

8 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 190903, § 92, 

Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga skolor i 

Krokoms kommun 

 

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 

   Dnr KS 18/258 

1 Motion – Satsning på härproduktion 

 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 
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Kf § 89 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 

   Dnr KS 18/264 

2 Motion – Flexiblare barnomsorg 

  Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/265 

3 Motion – Säkrare skolvägar 

 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 19/009 

4 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras 

till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige 

senast i februari 2020.  

   Dnr KS 19/067 

5 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och 

 miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 

2020. 

   Dnr KS 19/071 

6 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 

2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare. 

   Dnr KS 19/072 

7 Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium. 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till 

HR-chef. 

    Dnr KS 19/098 

8 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 

 Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i 

kommunfullmäktige senast i maj 2020.  
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Kf § 89 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden     

    Dnr KS 19/116 

9 Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter 

till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 

svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020. 

     Dnr KS 19/161 

10 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast i maj 2020.  

     Dnr KS 19/162 

11 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen 

 remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för 

besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.  

    Dnr KS 19/163 

12 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 

2020. 

     Dnr KS 2019/205 

13  Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till 

socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni 

2020.  

                Dnr KS 2019/204 

14 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni 

2020.  

   Dnr KS 19/262 

15 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.  

 Dnr KS 2019/208 

16 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen skickas 

till kommunstyrelsen för remittering.  
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Kf § 89 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 

 Dnr KS 2019/342 

17 Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av 

asylsökande till Krokoms kommun. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

  Dnr KS 2019/343 

18 Motion – Handläggningstider medborgarförslag. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

  Dnr KS 2019/344 

19 Motion – Handläggningstider motioner. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

  Dnr KS 2019/345 

20 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

  Dnr KS 2019/347 

21 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

   Dnr KS 19/026 

22 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola 

och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 

september 2019. 

   Dnr KS 19/101 

23 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019. 

    Dnr KS 19/130 

24 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 

själv tar beslut, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/144 

25 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 

själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 
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Kf § 89 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 

     Dnr KS 19/145 

26 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 

själv tar beslut, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/146 

27 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i 

Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnads-

nämnden som själv tar beslut, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/150 

28 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/164 

29 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/165 

30 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/166 

31 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

    Dnr KS 19/167 

32 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 

som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

 Dnr KS 2019/108 

33 Medborgarförslag – Rusta upp vägen mellan Änge och Stavre. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige senast den 27 februari 2020. 
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Kf § 89 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 

   Dnr KS 2019/249 

34 Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad 

översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 

2020. 

   Dnr KS 2019/271 

35 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i förslaget senast i mars 2020. 

   Dnr KS 2019/238 

36 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning 

på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, 

fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där 

barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020. 

   Dnr KS 2019/296 

37 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 

 Dnr KS 2019/270 

38 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på 

förslaget senast i maj 2020.  

 Dnr KS 2019/315 

39 Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen 

Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras 

till bygg- och miljönämnden som själv svarar på förslaget senast i maj 

2020. 

 Dnr KS 2019/331 

40 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2020. 
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Kf § 90 Dnr 2019-000064  

Avslutning 

Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar för dagens möte och avslutar med 

att sjunga kaffe utan grädde av Gösta Jonsson.  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§83         §85             

Anteck- 
ningar 

      
Moderata samlingspartiet:      
      
Björn Hammarberg L Ja Nej   
Jannike Hillding L Ja Nej   
Bengt Olofsson L Ja Nej   
Carl-Oscar Fransson (Frida Skoog) -     
Stina Kimselius L Ja Nej   
Leif Holm L Ja Nej   
      Roland Larsamo      
      Frida Skoog E Ja Nej   
      Ulf Wärdell      
      
      
Centerpartiet:      
      
Malin Bergman (Morgan Moverare)  -     
Gunnar Hellström L Ja Nej   
Karin Jonsson L Ja Nej   
Hans Åsling (Maria Söderberg) -     
Karin Häggqvist (Tommy Lennartsson) -     
Andreas Karlsson L Ja Nej   
Astrid Lönn Jern L Ja Nej   
Peter Johansson L Ja Nej   
Karin Wallén L Ja Nej   
Bengt Nord L Ja Nej   
Lena Andersson L Ja Nej   
Harot Basil L Ja Nej   
      Sarah Lundmark      
      Tommy Lennartsson E Ja Nej   
      Maria Söderberg E Ja Nej   
      Morgan Moverare E Ja Nej   
      Mathias Friman      
      Andreas Axelsson      
      
      
Kristdemokraterna:      
      
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson fr o m 13.00) -     
      Rasmus Ericsson (E)  Ja Nej   
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Sammanträdeslista (forts) 

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§83         §85                

Anteck- 
ningar 

      
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:      
      
Sture Hernerud L Ja Ja   
Niklas Rhodin L Ja Ja   
Maria Jacobsson L Ja Ja   
Annika Hansson L Ja Ja   
Mikael Karlsson L Ja Ja   
Erika Öhlin L Ja Ja   
Leif Jonsson L Ja Ja   
Jenny Palin L Ja Ja   
Yvonne Rosvall L Ja Ja   
Peter Grundström L Ja Ja   
Katarina Rosberg L Ja Ja   
Claes-Göran Bergh L Ja Ja   
Pia Hernerud (Carina Grahn Hellberg) -     
      Gabriella Carlsson      
      Göran Eleklint      
      Sven Höckert      
      Carina Grahn Hellberg E Ja Ja   
      Rolf Lilja      
      Monica Dahlén      
      Kjell Nilsson      
      
      
Vänsterpartiet:      
      
Marie Svensson L Ja Ja   
Nehro Mostafaee (Krister Lundström) -     
Mona Puttick L Ja Ja   
      Ulla-Greta Rexner      
      Krister Lundström E Ja Ja   
      
      
Miljöpartiet de gröna:      
      
Jan Runsten L Ja Nej   
      Eva Ljungdahl      
      Dmitar Savic´      
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Sammanträdeslista (forts) 

     

 
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

 
När- 
varo 

 
Omröstningar 
§83         §85            

 
Anteck- 
ningar 

      
Sverigedemokraterna:      
      
Ronny Karlsson L Nej Ja   
Jan Englund L Nej Ja   
Claes Sundberg L Nej Ja   
Marcus Danielsson (Sune Sjöström) -     
      Sune Sjöström E Nej Ja   
      Madeleine Reppe      
      
      
Jämtlands Väl Krokom:      
      
Niclas Höglund L Nej Ja   
      Evert Jonsson      
      Hanna Stenmark      
      

Vid upprop 34 L 36 Ja 21 Ja   
 7 E 5 Nej 20 Nej   

 41 41 41   
      
      
      
 


