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Kf § 13 Dnr 2019-000056  

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

Protokollets justering och val av justerare 
Peter Johansson, C, och Annika Hansson, S, väljs att justera protokollet 
onsdagen den 29 maj 2019. 

Upprop 
Vid uppropet noteras 33 ledamöter och 7 ersättare. 

Kungörelse och kallelse 
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 7 
maj och kallelse skickades ut den 3 maj 2019. 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 

Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige 
1 Jenny Palin, S, fråga till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Karin 
 Jonsson, C, om skolgårdarna i Krokoms kommun 

2 Marie Svensson, V, fråga till ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden, Jannike Hillding, M, om simundervisning i Krokoms badhus. 

3 Marie Svensson, V, fråga till ordförande i socialnämnden, Andreas 
 Karlsson, C, om underskottet i socialnämnden. 

4 Marie Svensson, V, fråga till ordförande i socialnämnden, Andreas 
 Karlsson, C, om planer för att utveckla demensvården i Krokoms 
 kommun. 

5 Niklas Rhodin, S, fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
 Karin Jonsson, C, om upprustningen av utemiljöerna i kommunens 
 tätorter. 
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Kf § 13 (forts) Dnr 2019-000056  

Öppnande 
6 Maria Jacobsson, S, fråga till ordförande i barn- och utbildnings-

nämnden, Karin Jonsson, C, om utveckling i Änge kontra 
vattenskyddsområden. 

7 Jan Englund, SD, fråga till ordförande i Krokomsbostäder AB, Elisabeth 
Svensson, M, om det vita mexitegelhuset i Krokoms centrum. 

8 Jan Englund, SD, fråga till ordförande i Krokomsbostäder AB, Elisabeth 
Svensson, M, om Migrationsverkets lägenheter. 

_____ 

Informationer 
Alternativa utförare inom omsorgen 
Peter Turell, biträdande affärsutvecklingschef, privata rådgivarbranchen 

Krokoms Växtkraft 
Anna Olofsson Frestadius, Jenny Andersson, Christina Ernehed, Susanne 
Kvarnlöf, Sara Svedenmark 

Tillväxtstrategin 
Jonas Törngren, kommundirektör 

Aktuellt från kommunfullmäktige 
Gunnar Hellström, ordförande 

Aktuellt från kommunstyrelsen  
Björn Hammarberg, 1:e vice ordförande  

* Målarbetet 
* Skolorganisationen 
* Särskilt boende 
* Medborgarlöfte 
* Felparkeringstaxa 
* VD KBAB 
* Arbetslöshetssiffror Krokoms kommun 

_____ 
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Kf § 14 Dnr 2019-000057  

Allmänhetens frågestund 
Ingen av allmänheten ställer frågor vid dagens frågestund. 

_____ 
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Kf § 15 Dnr 2019-000058  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
     Dnr KS 19/116 
1 Motion – Sätt upp 16000 kvm soceller på kommunens fastigheter 
 till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 
 svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020. 

     Dnr KS 19/098 
2 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 
 Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i 
 kommunfullmäktige senast i maj 2020. 

     Dnr KS 19/130 
3 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 
själv tar beslut, senast i november 2019. 

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

 remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfull-
mäktige senast i maj 2020. 

      Dnr KS 19/161 
5 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen 

 remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfull-
mäktige senast i maj 2020. 

     Dnr KS 19/163 
6 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 
2020. 

     Dnr KS 19/146 
7 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i 

Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnads-
nämnden som själv tar beslut, senast i november 2019. 
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Kf § 15 (forts) Dnr 2019-000058  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
      Dnr KS 19/145 
8 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 
själv tar beslut, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/144 
9 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/150 

10 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/164 
11 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/165 
12 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/166 
13 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/167 
14 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

_____ 
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Kf § 16 Dnr 2019-000059  

Frågor 
Jenny Palin, S, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Karin 
Jonsson, C, om skolgårdarna i Krokoms kommun; 

Många skolgårdar i kommunen som har undermåligt underhåll. Det 
resulterar ofta i att eleverna inte har något att göra på rasterna som kan leda 
till bråk och oreda. För att barnen ska kunna ha en trygg och trivsam 
skolgång är det viktigt att både de inre och yttre miljöerna på skolgårdarna 
har god standard och att de ständigt underhålls och uppdateras. Med 
anledning av det frågar Jenny Palin, S, följande: 

Vad finns det för plan på upprustning av kommunens skolgårdar? 

Finns det avsatt särskilda medel i budgeten för just skolgårdarnas utemiljöer? 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin Jonsson, C, svarar att det 
finns en plan för vilka åtgärder som BUN prioriterat inom årets budget. 500 
mkr avsätts varje år i budgeten för utemiljöer på förskolor och skolor och de 
pengarna används. För i år finns extra mycket pengar, 1,1 miljoner kronor, 
eftersom vi sökt och fått beviljat medel från Boverket.    
 
Pengarna prioriteras i dialog mellan tjänstemän i barn- och 
ungdomsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen och en plan görs 
upp för varje år.  

Jenny Palin, S, frågar hur dessa medel, i så fall, har använts?  
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin Jonsson, C, svarar att 
exempel på åtgärder som gjorts de senaste åren är Multiarena på 
Cederbergsskolan i Föllinge, Bollplank vid Kaxås skola, Asfalterad bollyta 
vid Ås skola och en klätterställning i Nälden.  
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Kf § 16 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
För innevarande år budgeteras 1,1 mkr fördelat 605 på förskolor och 500 tkr 
på skolor. Medel avsätts bl.a. för: 
• Träd, bärbuskar och annan växtlighet på Faxgärdet, Hovgläntan och 

Aspens förskolor samt Aspås skola.  
• Två basketkorgar i Nälden 
• Staket Cederbergsskolan i Föllinge  
• 6 bommar på Nyheden 
• Utepingisbord och basketkorgar på Kvarnbackskolan och i Valsjöbyn 
• Sandlåda förskolan Kråkguldet 
• Rutschkana Prästkragens förskola 
• Rivning av asfalt, anlägg av gräsmatta och karusell, Trångsviken 

_____  

Marie Svensson, V, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Jannike Hillding, M, om Badhuset i Krokom som under det här läsåret har 
varit stängt under en längre period (ca ½ år) på grund av utredning om 
lokalerna varit ”funktionsdugliga”. 

Hur har det påverkat simundervisningen? 

Kommer eleverna i årskurs 6 att uppnå målet med att kunna simma 200 
meter? Om inte erbjuds de extra undervisning för att uppnå målet? Har alla 
klasser haft möjlighet till simundervisning under det här läsåret? 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannike Hillding, M, svarar 
att efter förfrågan till rektorerna hur det ser ut med kravet på att alla elever 
ska kunna simma 200 m i 6:an, så har jag fått fram följande: 
* Dvärsätt, alla har klarat kraven 
* Rödön, alla har klarat kraven 
* Aspås, alla har klarat kraven 
* Ås, troligtvis kommer 1 nyanländ (som inte kunde simma) inte att klara 
 kravet. 
* Sånghusvallen, alla har klarat kraven 
* Kvarnback, alla har klarat kraven 

_____  
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Kf § 16 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Marie Svensson, V, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, 
C, om hur styret C, M, KD, MP, vill komma tillrätta med underskottet i 
socialnämnden som efter 3 månader 2019 pekar på – 18 mnkr? 

Nu lägger man hela tiden tillbaka ansvaret på socialchefen att komma in med 
relevanta förslag som nämnden ska ta ställning till, men vad har styret för 
egna idéer hur man ska lösa det, mer än att ge förvaltningen i uppdrag att 
lösa det? 

Socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C, svarar angående 
situationen på Socialförvaltningen där prognosen för 2019 nu är cirka -15 
miljoner. 

Vi i majoriteten och nämnden tar löpande del av och informerar oss om den 
ekonomiska utvecklingen i förvaltningen. Vi har även nu i april tagit del av 
Ensolutions redovisning över våra verksamheters ekonomiska utveckling för 
året 2018. 

Vår bedömning är att genom detta arbete att den ekonomiska utvecklingen 
måste vändas och stegen mot balans mellan verksamhet och ekonomi måste 
lösas. 

Vi i majoriteten diskuterar såklart denna fråga och vi ser att det nu är viktigt 
att verksamheterna använder Ensolutions senaste utredning och kommer med 
åtgärdsplaner som är konkreta, förankrade, tidsatta och prissatta. 

Det är dessa olika åtgärdsplaner som förvaltningschefen skall redovisa för 
Socialnämnden för att beslut sedermera fattas i nämnden och sen verkställs i 
förvaltningen.    

Det är i dessa olika förslag som vi i nämnden tar beslut och det är den 
beslutsordning vi vill ha. 

_____  

Marie Svensson, V, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, 
C, om demensomsorgen i Krokoms kommun. 

Vilka planer har ni i styret för att utveckla demensomsorgen i Krokoms 
kommun? 
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Kf § 16 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C, svarar att här vill vi 
följa Regeringens mål som är att öka användningen av digitala tjänster i 
demensomsorgen. 

Vi vet att Välfärdsteknik i form av digitala tekniska lösningar kan göra det 
möjligt för våra medborgare som har eller löper risk att få demens att kunna 
behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.  

Några exempel på vanligt förekommande tekniska lösningar är digitala 
trygghetslarm, GPS klocka, tillsyn via kamera och sensorer för påminnelser. 

_____ 

Marie Svensson, V, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, 
C, kommer nästa särskilda boende ha avdelningar som är demensavdelningar 
eller kommer det enbart att vara ett ordinärt särskilt boende?  

Socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C, svarar att demens är 
en mycket vanlig orsak till att inte längre klara av att bo kvar hemma. Det 
finns också personer som har flyttat in av andra skäl och senare utvecklat 
demens. 

På ett särskilt boende finns därför ofta personer i olika faser av sjukdomen. 
Varje fas har sina särdrag men demenssymptomen kan också variera från 
person till person. 

Vi i Krokom har beslut på att vi skall ha demensavdelningar och det 
gemensamma för demensavdelningar är att verksamheten då är inriktad på 
de speciella förutsättningarna som råder när man har en demensdiagnos. Det 
handlar om att personalen har rätt utbildning och att aktiviteter, 
måltidssituationer och boendemiljö är utformade för att passa personer med 
demens.  

Som svar på Maries frågar så ska vi såklart lösa boendefrågan för personer 
med demenssjukdom. Vi siktar mot att människor med utvecklad demens 
skall få en demensplats på en demensavdelning på det nya boendet. 
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Kf § 16 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Marie Svensson, V, frågar hur Krokoms kommun följer upp att kommunen 
bedriver en kvalitativ demensomsorg? 

Socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C, svarar att här kan vi 
och ska vi bli bättre. 

Vi har en väldigt god omsorg och vi har ökat nöjdheten på våra särskilda 
boenden från 2017 till 2018.  

Men svar på din fråga hur vi vet och mäter en kvalitativ demensomsorg i 
Krokom är aktuell i hela Sverige 

Regeringen har i regleringsbrevet för 2018 uppdragit till Socialstyrelsen att 
följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för en 
nationell strategi för demenssjukdom. Myndigheten kommer därför inom 
några år att utvärdera vården och omsorgen för personer med 
demenssjukdom på nytt, och då följa upp resultatet från denna utvärdering. 
Förhoppningen är att datakällorna har utvecklats, så att det är möjligt att göra 
en mer heltäckande utvärdering.  

Men jag vill poängtera att vi i Krokom har en omsorg för personer som har 
dessa behov är väldigt god. 

_____ 

Niklas Rhodin, S, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin 
Jonsson, C, om att det i den antagna budgeten för Krokoms kommun finns 
en halv miljon kronor avsatta för att förbättre utemiljöerna i kommunen. En 
upprustning av kommunens tätorter måste komma till stånd, kommunens 
invånare och tätorter förtjänar det. Niklas Rhodin, S, ställer följande frågor; 

Finns det någon upprättad plan för upprustning av kommunens tätorters 
utemiljöer? 

Används de avsatta medlen i budgeten till just upprustning av utemiljöerna 
eller täcker de upp för andra uppkomna kostnader? 
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Kf § 16 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin Jonsson, C, svarar att 
Det korta svaret på frågan är nej. Det finns ännu ingen fastställd plan för hur 
dessa pengar ska användas. Utöver medlen som lagts på torget i Krokom har 
medlen ännu inte nyttjats utan legat kvar som en pluspost i resultatet vid 
årets slut.  

Förvaltningen arbetar med frågan. De olika tätorterna i kommunen har olika 
förutsättningar och därför måste vi hitta en individuellt bra lösning för 
respektive ort.  

I centralorten Krokom har kommunen huvudmannaskap för vägar och 
grönytor och där har utemiljöpengar använts för att bygga om och rusta 
torget framför och mellan ICA och Magneten.  

Övriga tätorter i kommunen har enskilt huvudmannaskap, dvs en lokal 
samfällighetsförening ansvarar för att sköta vägar och de flesta grönytorna i 
centrum. För att inte övervältra skötselåtaganden behöver kommunen vara 
överens med resp. samfällighetsförening om vilka satsningar som skall 
göras.  

För Änge planeras en workshop i juni, tillsammans med handlare, 
representant från samfällighetsföreningen, Krokomsbostäder, 
näringslivsenheten och SABY – med fokus på att rusta upp utemiljön i 
centrum. Om det faller väl ut kan det bli ett koncept som vi går vidare med i 
övriga orter.  

_____  

Maria Jacobsson, S, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin 
Jonsson, C, om utveckling i Änge kontra Vattenskyddsområden med 
följande frågor; 

Hur ser arbetet ut just nu för att lösa den här frågan? 

Hur ser ledningen på att företagen själva ska betala de fördyringarna? 

Hur ser läget ut för Änges allaktivitetshall? 

Finns någon strategi i Änge? Finns planer på att utreda tillfällig 
vattenförsörjning t ex från sjön? 
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Kf § 16 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin Jonsson, C svarar på 
frågan om hur arbetet ser ut just nu för att lösa den här frågan? 

Förvaltningen arbetar med en riktlinje för vattenskyddsområden i 
kommunen. Parallellt med det pågår arbete med att hitta ny vattentäkt för 
Änge centralort. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin Jonsson, C svarar på 
frågan om hur man ser på att företagen själva ska betala de fördyringarna? 

För nämnda företagare så undersöker kommunen förutsättningarna att med 
externa (statliga) medel finansiera de geotekniska undersökningar som krävs 
för respektive byggrätt.   
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin Jonsson, C svarar på 
frågan om hur läget ser ut för Änges aktivitetshall? 
Aktivitetshallen har fått planbesked och ett samrådsförslag håller på att 
upprättas. Samråd har skett med Länsstyrelsen, som delar kommunens 
bedömning av vilka utredningar som behövs. Ett färdigt samrådsförslag kan 
finnas under hösten/vintern 2019. Antagande sommar/höst 2020. 
 
Oavsett var vi bygger, inom primära området för vattenskyddet, så finns en 
risk att grundvattnet påverkas negativt. Även om man byggnadstekniskt 
väljer lösningar som minskar på riskerna, så kvarstår de likväl. 
 
Det bästa ur idrottshallens synpunkt vore att hitta en lösning med annan 
vattentäkt. Det skulle möjliggöra en placering av idrottshallen på för 
verksamhetens bästa sätt. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin Jonsson, C svarar på 
frågan om man har någon strategi i Änge? Finns planer på att utreda tillfällig 
vattenförsörjning från t.ex sjön? 

Tillfällig vattenförsörjning från sjön är inte realistiskt.  Det skulle kräva nya 
tillstånd och ett helt nytt ytvattenverk. Både tidskrävande och kostsamt.  
Det skulle heller inte lösa problemen vi står inför i Nälden m.fl. orter. 
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Kf § 16 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Idag arbetar Förvaltningen utifrån två tänkbara lösningar. 
 
1. Man letar efter grundvatten i två olika områden utanför Änge, för att 
 under våren/sommaren ev. provborra och utreda om det finns vatten 
 i tillräcklig mängd och kvalitet på någon av dessa platser. 
 
2. Konsulter utreder "Näldenvisionen" som innebär att Änge m fl 
 orter försörjs med vatten via sjöledning från nytt ytvattenverk i Nälden. 
 En kostnadsuppskattning ska redovisas i mitten av maj. 

_____ 

Jan Englund, SD, frågar ordförande i Krokomsbostäder AB, Elisabeth 
Svensson, M, om det vita mexitegelhuset i Krokoms centrum. Vad har skett 
och sker med det så, förr, livaktiga företags- och organisationshuset på andra 
sida av kommunhusets entré vid Genvägen? Där var ju förut frisör, optiker, 
partilokal och kommunens företagskontor. 

Ordförande i Krokomsbostäder, Elisabeth Svensson, M, svarar att 
vattenledningarna i huset frös sönder. Man upptäckte då att hela huset var 
drabbat. KBAB har konstaterat att det kommer att kosta 4-5 mnkr att 
renovera. Byggnaden kommer antingen att rivas och nytt byggs eller så 
renoveras den. 

_____ 
Jan Englund, SD, frågar ordförande i Krokomsbostäder AB, Elisabeth 
Svensson, M, om Migrationsverkets lägenheter. Har Migrationsverket sagt 
upp någon lägenhet ännu? Kommer Migrationsverkets ”återställargrupp” att 
behöva anlitas? Är det många asylsökande som kan överta hyreskontrakten? 

Ordförande i Krokomsbostäder, Elisabeth Svensson, M, svarar att för tre 
månader sedan fanns det inga uppsägningar. Idag är alla 46 lägenheter 
uppsagda. Två familjer har valt att bosätta sig i två av dessa lägenheter. Det 
är 44 lägenheter som det inte finns någon efterfrågan på. KBAB har inte 
aktivt gått ut med erbjudande av dessa lägenheter. 

_____ 
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Kf § 17 Dnr 2019-000135  

Interpellationer 
Niklas Rhodin, S, ställer följande interpellation om skolorganisation till 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Björn Hammarberg 
Krokoms kommunstyrelse beställde i juni 2018 en skolutredning från 
företaget Ensolution till en kostnad av 400 000 kronor. Tanken var att 
kommunens politiker och tjänstemän skulle få ett underlag att använda som 
diskussionsunderlag när vi skulle ta beslut om en 
ny, långsiktigt hållbar skolorganisation. 

För en tid sedan gick kommunstyrelsens ordförande ut i olika media med att 
skolutredningen var lagd på hyllan, inga så drastiska förändringar skulle ske 
som målades upp i utredningen. Det handlade kanske om någon 
förskola/skola som skulle tvingas läggas ned fram till 2035, 
medborgardialoger skulle först föras där inspel från medborgare efter-
frågades och att dessa dialoger skulle ske till hösten var budskapet; beslut 
om skolorganisation skulle tas först efter dessa medborgardialoger. 
På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april fanns två ärenden på 
bordet, ett handlade om nedläggning av Pärlans förskola i Västbygden och 
en handlade om att flytta Vikebo förskola i Rötviken till Valsjöbyn. Detta 
ansågs så bråttom att det inte skulle hinnas med en medborgardialog innan 
beslut fattades. Våra socialdemokratiska ledamöter i nämnden röstade nej till 
förslaget om nedläggning, men förslaget om nedläggning gick igenom med 
SD:s hjälp. Det är lite förundrande att kommunstyrelsens ordförande först 
går ut i sociala medier och på senaste kommunfullmäktige och säger att 
medborgardialoger ska föras kring framtidens skolorganisation men att de 
styrande partierna ändå innan denna dialog har förts väljer att lägga ned 
förskolor. 
Så min fråga till kommunstyrelens förste vice ordförande Björn 
Hammarberg, M, (i kommunstyrelsens ordförandes ställe) är som följer: 
•  Hur väl rimmar nedläggningsbeslutet om Pärlans förskola samt flytten 
 av Vikebo förskola med beskedet om att medborgardialoger skulle 
 föras kring framtidens skolorganisation, innan beslut skulle tas kring 
 detta? 
•  Vad är det egentligen som gäller, kommer fler förskolor eller skolor att 
 tvingas lägga ned innan medborgardialoger har förts? 
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Kf § 17 (forts) Dnr 2019-000135  

Interpellationer 
Svar till Niklas Rhodin, S, på interpellationen Medborgardialogen kring 
framtidens skolorganisation i Krokoms kommun. 

Oppositionsråd Niklas Rhodin ställer två frågor med anledning av att 
kommunen dels har beställt ett diskussionsunderlag till höstens 
medborgardialoger i form av en skolutredning, dels kommunicerat att inga 
drastiska förändringar ska göras och dels beslutat att stänga Pärlans förskola 
i Västbygden samt att flytta Vikebo förskola i Rötviken till Valsjöbyn. 

Hur väl rimmar nedläggningsbeslutet om Pärlans förskola samt 
flytten av Vikebo förskola med beskedet om att medborgardialoger 
skulle föras kring framtidens skolorganisation, innan beslut skulle 
tas kring detta? 

Vad gäller Pärlans förskola så har, sedan åtminstone något år tillbaka, 
diskussioner förts med föräldrarna och försök gjorts att hitta en hållbar 
lösning. Nu tar ett privat initiativ över vilket har goda chanser att bli bättre 
och mer hållbart. I samverkanspartierna ser vi gärna att medborgarnas 
service tillhandahålls av både privata och offentliga utförare då det över tid 
ger bästa möjliga kvalitet för de pengar kommunfullmäktige beslutar att 
debitera våra skattebetalare. 

Vad gäller Vikebo förskola har diskussioner förts om att även här måste en 
mer långsiktig lösning tas fram. I Samverkanspartierna planerar vi att denna 
lösning ska mejslas fram i samverkan med våra medborgare inom ramen för 
höstens medborgardialoger.  

I väntan på det har Barn- och utbildningsnämnden beslutat om en temporär 
lösning med en mer sammanhållen lokalisering i syfte att förbättra 
samverkan mellan förskola, skola och fritids, spara pengar och minska 
verksamhetens sårbarhet. Konsekvensen av det är att det för en del blir 
mindre bilåkande och för en del mer. Föräldrarna till de berörda barnen har 
dock framfört att det som i planen ser ut som en jättebra lösning i praktiken 
inte alls blir bra samt att dialogen varit bristfällig. 
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Kf § 17 (forts) Dnr 2019-000135  

Interpellationer 
Eftersom beslutet om Vikebo förskola är överklagat och inhibition begärts 
kommer nu inget mer att göras i denna del tills domen fallit. 

Vad är det egentligen som gäller, kommer fler förskolor eller 
skolor att tvingas lägga ned innan medborgardialoger har förts? 

Det som gäller är att medborgardialogerna i höst ska ges rätt förutsättningar. 
Inom Samverkans-partierna tycker vi det är viktigt att höra vad våra 
uppdragsgivare tycker och vilka vägval man vill se. Sedan är det alltid vi 
politiker som fäller det slutliga avgörandet utifrån ett helhetsperspektiv, men 
det ska som sagt vara grundat i en samverkan och god dialog med våra 
medborgare. 

Under våren har ett flertal olyckliga omständigheter sammanfallit vilket satt 
en stor press på Barn- och utbildningsnämnden och deras möjlighet att hålla 
sin beslutade budget. Några exempel är Migrationsverkets förflyttning av 
elever från kommunen, förändrade elevkullar, rekryterings-svårigheter och 
bristfälliga lokaler. 

Det beslut som fattats av kommunstyrelsens ordförande är att skjuta till de 
medel som krävs för att kompensera de ekonomiska konsekvenserna 
kopplat till främst fördelningsnycklarna. Det beslutet inte kan råda bot på är 
de övriga svårigheterna och omständigheterna som finns. 
Vi har ett nationellt problem att utbilda samt att kunna behålla pedagoger till 
förskola och skola så det är ingen lätt interpellation att svara på men jag 
hoppas att jag kan ge en lite klarhet i vad vi står i kompetensförsörjningen i 
Krokoms kommun. 

Marie Svensson, V, Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Peter Johansson, C, 
Andreas Karlsson, C, Jannike Hillding, M, Karin Wallén, C, Marcus 
Danielsson, SD, Karin Jonsson, C, Eva-Lena Blom, JVK, Jenny Palin, S, 
Rasmus Ericsson, KD, och Astrid Lönn Jern, C, yttrar sig. 
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Kf § 17 (forts) Dnr 2019-000135  

Interpellationer 
Eva-Lena Blom, JVK, ställer följande Interpellation angående 
kompetensförsörjningen inom barn- och utbildningskontoret till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Jannike Hillding 
Den uppföljande granskning som gjordes av revisorerna 2018-10-25 visade 
på att barn- och utbildningsnämnden behövde en mer “aktiv och 
pådrivande roll” när det gäller kompetensförsörjningsplanen.  
På förra kommunfullmäktige i december ställde jag frågor till dåvarande 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden kring “Uppföljande granskning 
av kompetensförsörjning”. Jag saknade svar på några av mina frågor vilka 
jag lovade att återkomma med när nya ordföranden var på plats.  

Jämtlands Väl Krokom frågar:  
Hur tänker barn- och utbildningsnämnden arbeta så att 
kompetensförsörjningen säkerställs inom en 5–10 årsperiod och uppfyller 
revisorernas rekommendationer?  
Hur kommer informationen kring arbetet med kompetensförsörjning inom 
ditt ansvarsområde att lyftas i kommunfullmäktige?  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannike Hillding, M, svarar; 

Hur tänker barn- och utbildningsnämnden arbeta så att 
kompetensförsörjningen säkerställs inom en 5–10 årsperiod och uppfyller 
revisorernas rekommendationer?  

Svar 
• 2 lärare på Dvärsätts skola har fått pengar från Lärarlyftet för att få 
utbildning till speciallärare 
• 2 st har beviljats AIL (arbetsintegrerad lärarutbildning) dvs samverkan 
med MIUN där man studerar 75% och arbetar 50% i 5,5 år. Detta gäller 
4.6:an. Kostnaden för detta är ca 100 000/år. 

Hur kommer informationen kring arbetet med kompetensförsörjning inom 
ditt ansvarsområde att lyftas i kommunfullmäktige?  
• Det finns ett antal mål som ska följas i Kompetensförsörjningsplanen. 
Dessa följs upp i årsredovisningen 
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Kf § 17 (forts) Dnr 2019-000135  

Interpellationer 
Marie Svensson, V, Björn Hammarberg, M, Eva-Lena Blom, JVK, Jan 
Runsten, MP och Morgan Moverare, C, yttrar sig. 
 
_____ 
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Kf § 18 Dnr 2019-000060  

Dialog med revisorerna 
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen redovisar för 
Revisionsrapport – Granskning av internkontroll. 

Kjell Brickman, kommunrevisionen, redovisar för Revisionsrapport – 
Insatser enligt LSS. 

Andreas Karlsson, C, Mona Puttick, V, och Rolf Lilja, S, yttrar sig. 

Elisabeth Friberg avtackas, av ordförande, efter åtta års tjänst i 
kommunrevisionen. 

_____ 
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Kf § 19 Dnr 2019-000111  

Årsredovisning 2018, Krokomsbostäder AB, 
revisionsberättelse 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder 
 AB år 2018 

2.  Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i 
 Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och 
 verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2018 enligt 
 revisorernas tillstyrkan.  
 

Bakgrund 
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2018 och 
överlämnar den till kommunen.  

Bolaget har från ägaren 3 ekonomiska mål att förhålla sig till.  

1 En genomsnittlig direktavkastning för åren 2016-2018 om minst 5 
 procent. Bolaget uppvisar en direktavkastning under perioden på 5,05 
 procent (för 2018 4,89%). 

2 Bolagets soliditet skall vara minst 10%. Bolaget redovisar en soliditet 
 för 2018 på 17,6% (17,7%). 

3 Bolagets belåningsgrad får vara högst 70 procent. För 2018 är 
 belåningsgraden 58,6% (55,9%).  
Alla ekonomiska mål är alltså uppfyllda. 

För 2018 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på 8 091 tkr. 
Resultatet efter skatt uppgår till 2 506 tkr. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 8 april 2019 
Årsredovisning 2018, Krokomsbostäder AB, inklusive revisionsberättelse 
och granskningsrapport 3 april 2019 
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Kf § 19 (forts) Dnr 2019-000111  

Årsredovisning 2018, Krokomsbostäder AB 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Elisabeth Svensson, M, ordförande samt Kenneth Karlsson, VD, i Krokoms-
bostäder AB informerar om årsredovisning 2018, KBAB. 

Jan Englund, SD, Elisabeth Svensson, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2018. 
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i Krokomsbostäder 
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i 
aktiebolaget, verksamhetsåret 2018 enligt revisorernas tillstyrkan.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Krokomsbostäder AB 
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Kf § 20 Dnr 2019-000080  

Årsredovisning 2018, Krokoms kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 

 

Protokollsanteckning 

Marie Svensson, V, Krokoms kommun har ökande sjukfrånvaro, högst 
sjuktal i hela Jämtland/Härjedalen och ökande till skillnad mot övriga 
regionen där samtliga sjuktal sjunker. Återrapport önskas på vad detta beror 
på. 

_____ 

Bakgrund 

Kommunens årsredovisning för 2018 har upprättats och överlämnas nu till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den presenteras för fullmäktige 
den 15 maj.  
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar 
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.  

Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2018 är +1 
miljoner kronor, vilket är 1 mnkr sämre än budgeterat. 

Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna skall överstiga 
kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet för 2018. Detta gäller även 
koncernen som helhet.     
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 5 april 2019  
Årsredovisning för 2018, Krokoms kommun april 2019 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Kommundirektör Jonas Törngren och ekonomichef Björn Torbjörnsson 
redovisar en sammanfattning av årsredovisning 2018. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(71) 

Sammanträdesdatum 
15 maj 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Årsredovisning 2018, Krokoms kommun 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts) 
Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen 2018, redogör för 
revisionens granskning av kommunens årsredovisning 2018. 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och 
god redovisningssed. 

Björn Hammarberg, M, Marie Svensson, V, Niklas Rhodin, S, Andreas 
Karlsson, C, och Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Revisorerna, 2018 
Sakkunnigt biträde 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Kf § 21 Dnr 2019-000096  

Särredovisning VA 2018 
Kommunfullmäktiges beslut  
1.  Kommunfullmäktige fastställer särredovisning för VA 2018.  

_________________________________________________________  

Bakgrund 
Enligt vattentjänstlagen ska va-huvudmannen årligen upprätta en separat 
balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Den ska 
återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna 
förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-
anläggningen. Särredovisningen ska också fastställas av huvudmannen, 
vilket innebär kommunfullmäktige i kommuner där kommunen själv (ej 
bolag) är huvudman.  

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett underskott för 2018 på -1074 
tkr. Orsaken till detta är höga kostnader för snöröjning samt ovanligt höga 
priser på el under året. Underskottet balanseras till viss del av högre intäkter 
än budgeterat. Årets underskott läggs till det balanserade underskottet från 
tidigare år. Ackumulerat underskott uppgår till 3990 tkr vid 2018 års utgång, 
vilket redovisas i not 7 i särredovisningen. I kommunens redovisning är detta 
en fordran på kollektivet, som inte påverkar kommunens resultat så länge 
som VA-verksamheten kommer att kunna återställa underskottet genom 
kostnadsminskningar och/eller intäktsökningar. Total omsättning under året 
uppgick till 23,3 mnkr. Höjning av VA-taxan beslutades i 
kommunfullmäktige december 2018. Syftet med höjningen är att komma till 
rätta med det ackumulerade underskottet i verksamheten samt att öka 
underhållstakten.  
VA-redovisningen godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 12 mars 
2019. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 9 april 2019 
Samhällsbyggnadsnämnden 12 mars 2019  
VA-redovisning 2019 
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Kf § 21 (forts) Dnr 2019-000096  

Särredovisning VA 2018 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer särredovisning för VA 2018.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Kf § 22 Dnr 2019-000140  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2018 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 

ledamöter, verksamhetsåret 2018, enligt revisorernas tillstyrkan. 

2 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 
och dess ledamöter, verksamhetsåret 2018, enligt revisorernas 
tillstyrkan. 

3 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och 
 utbildningsnämnden och dess ledamöter, verksamhetsåret 2018, 
enligt revisorernas tillstyrkan. 

4 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden och dess 
ledamöter, verksamhetsåret 2018, enligt revisorernas tillstyrkan. 

5 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och 
dess ledamöter, verksamhetsåret 2018, enligt revisorernas 
tillstyrkan. 

6 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess 
ledamöter, verksamhetsåret 2018, enligt revisorernas tillstyrkan. 

7 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och 
dess ledamöter, verksamhetsåret 2018, enligt revisorernas 
tillstyrkan. 

8 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 
mellan Jämtlands läns landsting och länets kommuner samt 
nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner 
(GNU) och dess ledamöter verksamhetsåret 2018, enligt 
revisorernas tillstyrkan. 

9 Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 
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Kf § 22 (forts) Dnr 2018-000127  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2017 
Bakgrund 
I revisionsberättelse för 2018 skriver revisorerna; 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i Krokoms 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Sedan delårsbokslutet har resultatet totalt sett förbättrats med 9,5 mnkr, 
vilket delvis beror på sparåtgärder inom verksamheterna men till största 
delen på minskade kostnader för avskrivningar och räntor. Samtidigt noterar 
vi att budgetavvikelserna inom socialnämnden och Jämtlands 
gymnasieförbund har ökat jämfört med delårsbokslutet. Socialnämnden 
redovisar en budgetavvikelse på -9,8 mnkr för 2018 trots ett tilläggsanslag på 
10,0 mnkr. Beslutade besparingsåtgärder har ännu inte gett avsedd effekt. 

Resultatet för 2018 är svagt, + 1,0 mnkr och vi är oroade över 
resultatutvecklingen. Det kommer att ställas krav på stora anpassningar inom 
kommunens verksamheter för att säkerställa en långsiktig ekonomi i balans. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella målen avseende likviditet och soliditet. Däremot uppnås 
inte resultatmålet. 

Vi kan inte bedöma resultatet i årsredovisningen med avseende på 
verksamhetsmålen då det inte möjligt att objektivt verifiera utfallet av 
redovisningen eftersom det inte är möjligt att objektivt verifiera utfallet av 
redovisningen eftersom det inte finns några mätbara målsatta indikatorer. 
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Kf § 22 (forts) Dnr 2018-000127  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2017 
Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen 2018, redovisar för 
revisorernas ansvarsprövning där revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden, 
överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och nämnden för 
upphandlingssamverkan, för 2018. 

Det finns ett förslag, revisorernas förslag, som föreslår kommunfullmäktige 
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, 
valnämnden, överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och 
nämnden för upphandlingssamverkan, verksamhetsåret 2018, enligt 
revisorernas tillstyrkan. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

Efter fråga på förslagets nio punkter, var för sig, finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller dessa. 

Nedanstående deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

I handläggningen under punkten 1 för kommunstyrelsen deltar inte Maria 
Söderberg, C, Jan Runsten, MP, Björn Hammarberg, M, Jannike Hillding, 
M, Stina Kimselius, M, Annika Hansson, S, Hans Åsling, C, Karin Wallén, 
C, Bengt Nord, C, Gabriella Carlsson, S, Peter Grundström, S, Maria 
Jacobsson, S, Andres Karlsson, C, Mikael Karlsson, S, Mona Puttick, V, 
Niklas Rhodin, S, och Marie Svensson, V. 

I handläggningen under punkten 2 för samhällsbyggnadsnämnden deltar inte 
Björn Hammarberg, M, Leif Jonsson, S, Gabriella Carlsson, S, Peter 
Grundström, S, Andreas Karlsson, C, Astrid Lönn Jern, C, och Mona 
Puttick, V. 

I handläggningen under punkten 3 för barn- och utbildningsnämnden deltar 
inte Karin Wallén, C, Jannike Hillding, M, Stina Kimselius, M, Monica 
Dahlén, S, och Carina Grahn Hellberg, S, Karin Jonsson, C, Nehro 
Mostafaee, V, Jenny Palin, S, och Katarina Rosberg, S. 
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Kf § 22 (forts) Dnr 2018-000127  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2017 
I handläggningen under punkten 4 för socialnämnden deltar inte Elisabeth 
Svensson, M, Annika Hansson, S, Marie Svensson, V, och Andreas 
Karlsson, C. 

I handläggningen under punkten 5 för bygg- och miljönämnden deltar inte 
Jan Runsten, MP, Mikael Karlsson, S, Tommy Lennartsson, C, och Bengt 
Olofsson, M. 

I handläggningen under punkten 6 för valnämnden deltar inte Jan Runsten, 
MP, Björn Hammarberg, M, Tommy Lennartsson, C, och Mona Puttick, V. 

I handläggningen under punkten 7 för överförmyndarnämnden deltar inte 
Elisabeth Svensson, M.  
I handläggningen under punkten 8 för gemensamma nämnden för 
upphandling lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan deltar inte Jan Runsten, 
MP, och Niklas Rhodin, S.  

_____ 

Kopia till 
Nämnderna 
Revisorerna 
Sakkunnigt biträde 
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Kf § 23 Dnr 2019-000092  

Årsredovisning 2018, Jämtlands Gymnasieförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Jämtlands 
 gymnasieförbund. 

2.  Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 
 för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

 

Jäv 
Jannike Hillding, M, Maria Jacobsson, S, Katarina Rosberg, S, och Karin 
Wallén, C, deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2018 har överlämnats till ägarna. 

Årets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott uppgående till -5,2 mnkr, 
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Resultatet är inte förenligt med 
det resultatmål som ägarna beslutat om i ägardirektiven för 2018. 
Enligt revisionsberättelsen för 2018 bedömer revisorerna sammantaget att 
direktionen för förbundet i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt 
tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning 
och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 16 april 2019 
Årsredovisning 2018, Jämtlands gymnasieförbund 11 mars 2019 
Revisionsberättelse 19 mars 2019    

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2018 för Jämtlands Gymnasieförbund. 
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter. 
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Kf § 23 (forts) Dnr 2019-000092  

Årsredovisning 2018, Jämtlands Gymnasieförbund 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____  

Kopia till 
Jämtlands Gymnasieförbund 
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Kf § 24 Dnr 2019-000094  

Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för 
 Samordningsförbundet i Jämtlands län. 

2.  Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 
 för styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda 
 ledamöter. 

 

Jäv 
Annika Hansson, S, deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

_____ 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2018 har överlämnats till parterna. 

Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +43 tkr. 
Förbundets utgående egna kapital uppgår till 3 636 tkr vid utgången av år 
2018.  

Enligt revisionsberättelsen har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker också att styrelsen och dess 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 16 april 2019 
Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet Jämtlands län 4 mars 2019 
Revisionsberättelse 19 mars 2019 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jan Englund, SD, yttrar sig. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(71) 

Sammanträdesdatum 
15 maj 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 24 (forts) Dnr 2019-000094  

Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda 
ledamöter. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Samordningsförbundet Jämtlands län 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(71) 

Sammanträdesdatum 
15 maj 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 25 Dnr 2019-000099  

Årsredovisning 2018, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Jämtlands 
 Räddningstjänstförbund. 

2.  Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 
 för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

 

Jäv 
Stina Kimselius, M, deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

_____ 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2018 har överlämnats till ägarna. 

Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +1,7 mnkr, 
att jämföra med ett budgeterat nollresultat.  
Enligt revisionsberättelsen för 2018 bedömer revisorerna att resultatet i 
huvudsak är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen ställt upp och 
att det ekonomiska målet i budgeten för 2018 om ett nollresultat uppfylls. 
Revisorerna bedömer vidare att tillsynsverksamheten måste prioriteras 
kommande år eftersom uppsatta mål inte uppnås.  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets 
årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda 
ledamöter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 16 april 2019 
Årsredovisning 2018, Jämtlands Räddningstjänstförbund 1 mars 2019 
Revisionsberättelse 21 mars 2019    

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Peter Johansson, C, yttrar sig. 
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Kf § 25 (forts) Dnr 2019-000099  

Årsredovisning 2018, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund. 
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Kf § 26 Dnr 2019-000107  

Avgift för allmän handling och övrig kopiering  
Kort sammanfattning 
Krokoms kommuns avgifter för allmän handling reviderades senast 2017. 
Avgiften för kopiering/tryck för medborgare/föreningar reviderades senast 
1993. 
Denna revidering föreslås följa Riksarkivets avgifter för allmänna 
handlingar. När det gäller övrig kopiering är förslaget att avgiften följer delar 
av Riksarkivets avgifter för allmän handling. Höjer riksarkivet avgiften för 
allmän handling höjs avgiften för övrig kopiering i motsvarande del enligt 
föreslagen modell. 
Kommunen tar ingen avgift för utlämnande av digitala handlingar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens avgifter för kopiering, tjänster 
 samt porto gällande begäran om allmän handling följer Riksarkivets avgifter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att vid fakturering av kopior av allmänhandling 
 följa kommunens regler kring faktura- och kravhantering. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att för övrig kopiering ta en avgift enligt 
 modellen för övrig kopiering. Avgiften revideras enligt Riksarkivets 
 avgifter för kopia av allmän handling . 

4. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för kopiering av allmänna 
 handlingar samt övrig kopiering gäller vid kommunens samtliga 
 koperingsmaskiner. 

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar fastställs i 
tryckfrihetsförordningens. Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen har 
den som vill ta del aven allmän handling också rätt att mot avgift få en 
avskrift eller kopia av handlingen. Vilken avgift som statliga myndigheter 
ska ta ut framgår av avgiftsförordningen (1992:191). Det faller inom 
kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift kommunala 
myndigheter ska ta ut. Som många andra kommuner i Sverige väljer Krokom 
att rätta sig efter riksarkivets avgifter. 
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Kf § 26 (forts) Dnr 2019-000107  

Avgift för allmän handling och övrig kopiering  
 
För 2019 gäller följande avgifter på de vanligaste tjänsterna 

Avgift för kopia av allmän handling 

Storlek Avgift enkelsida Avgift dubbelsida 
A4 4 kr 8 kr 
A3 4 kr 8 kr 
Bestyrkt 
(vidimerad) 
kopia 

2 kr / sida 
Lägst 50 kr (utöver kopiering) 

Fakturering av kostnaderna   > 70 kr faktura (< 70 kr kontant) 
 

Modell gällande avgifter för övrig kopiering, baseras på Riksarkivets 
avgifter för allmänna handlingar.  
Kopieringkostnad upp till 10 kronor debiteras inte. Vid en höjning av 
avgifterna avrundas de till jämn 0,5 kr. Avgifterna gäller från och med beslut 
i kommunfullmäktige år 2019. 
 

Avgift för övrig kopiering  

Storlek Avgift enkelsida Avgift dubbelsida 
A4 
 

0,5 kr  
(1/8 av Riksarkivet avgift på 4 kr)  

1 kr 
(1/4 av Riksarkivet avgift på 4 kr) 

A4 färg 1 kr 
(1/4 av Riksarkivet avgift på 4 kr) 

2 kr 
(1/2 av Riksarkivet avgift på 4 kr) 

A3 1 kr 
(1/4 av Riksarkivet avgift på 4 kr) 

2 kr 
(1/2 av Riksarkivet avgift på 4 kr) 

A3 färg 2 kr 
(1/2 av Riksarkivet avgift på 4 kr) 

4 kr 
(1/1 av Riksarkivet avgift på 4 kr) 

Kopieringkostnad upp till 10 kronor debiteras inte 
 
Förslaget gäller revidering av taxan från tidigare beslut 1993-11-25. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(71) 

Sammanträdesdatum 
15 maj 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 26 (forts) Dnr 2019-000107  

Avgift för allmän handling och övrig kopiering  
Underlag för beslut  
Protokoll KF § 82 2017-09-27  
Protokollsutdrag KF § 38 2004-04-28  
Avgiftsförordningen (1992:191) § 16, första och andra stycket, och § 
17Avgifter för Riksarkivets verksamheter, 2018-02-01 
Regler kring faktura- och kravhantering, 2015-01-28 
Avgifter för kopiering KF § 83 1993-11-25 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige beslutar 
att kommunens avgifter för kopiering, tjänster samt porto gällande begäran om 
allmän handling följer Riksarkivets avgifter. Kommunfullmäktige beslutar att vid 
fakturering av kopior av allmänhandling följa kommunens regler kring faktura- och 
kravhantering. Kommunfullmäktige beslutar att för övrig kopiering ta en avgift 
enligt modellen för övrig kopiering. Avgiften revideras enligt Riksarkivets 
avgifter för kopia av allmän handling Kommunfullmäktige beslutar att 
avgiften för kopiering av allmänna handlingar samt övrig kopiering gäller 
vid kommunens samtliga koperingsmaskiner. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Bibliotek 
Diarier, kundcenter 
Servicekontor 
Skoladministratörer 
Vaktmästeri 
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Kf § 27 Dnr 2019-000137  

Ägardirektiv Jämtkraft AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar reviderade ägardirektiv för Jämtkraft AB i 
 enlighet med Östersunds kommuns förslag. 

___________________________________________________________  

Reservationer 
Socialdemokraterna anmäler reservation till förmån för eget tilläggsförslag. 

Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för eget tilläggsförslag. 

_____ 

Bakgrund 
Diskussioner har en längre tid förts avseende Långforsens fortsatta 
utveckling och i samband med detta fattade Krokoms kommun beslut om en 
skrivning där Jämtkraft AB förbjöds inleda en renovering av det befintliga 
kraftverket. Efter diskussioner med Jämtkraft AB och ägarkommunerna har 
man enats om att stryka detta stycke (se nedan) i kommande ägardirektiv och 
låta Jämtkraft AB sköta frågan. 

1.3 Miljöarbete 
Jämtkraft skall vara en föregångare på marknaden i att introducera ny teknik 
som stimulerar låg energiförbrukning, ökar produktionen av förnybar energi 
samt stimulerar produktion och konsumtion som utjämnar effekttoppar på 
nätet. Bolaget skall vara en föregångare på marknaden när det gäller att 
använda metoder och teknik som skyddar och stimulerar biologisk mångfald 
kopplat till företagets verksamhet. Bolaget ska därvid tillse att man 
tillgodoser det s.k vattendirektivets krav när de undantag som nu är satta till 
2021 upphör. Ingen ytterligare utbyggnad av vattenkraft ska tillåtas i 
oreglerade vattendrag i Jämtlands län. 
Jämtkraft ska grundligt, och med en positiv grundsyn, utvärdera hur en 
överlåtelse av Långforsen till lokala intressen med intresse att återställa 
forsen kan genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket eller ny-
byggnation av kraftverk i Långfors får inte inledas parallellt med detta, utan 
förutsätter nytt ägardirektiv. 
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Kf § 27 (forts) Dnr 2019-000137  

Ägardirektiv Jämtkraft AB 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  
Reviderade ägardirektiv Jämtkraft AB 190418 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Niklas Rhodin, S, föreslår i tillägg; 

Under avsnittet 1.3 ”MILJÖARBETE” lägga till följande textmassa: 
Inledning: Klimatfrågan är en av vår tids stora frågor, mycket tid och 
resurser satsas på att hitta lösningar för att minska utsläppen av 
växthusgaser.  IPCC (FN:s klimatpanel) har beräknat att en global minskning 
av utsläppen motsvarande 50 % behöver uppnås innan 2050. EU:s bindande 
klimat- och energimål till 2030 är att minska växthusgasutsläppen och 
andelen förnybar energi skall samtidigt öka. I klimatavtalet från Paris 2015 
där världens länder beslutade att arbeta för att begränsa den globala 
uppvärmningen, ställs bland annat krav på en ökad andel förnybar 
energiproduktion. Den svenska regeringen har en vision om ett samhälle 
utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Omställningen till 
ett hållbart samhälle förutsätter politiska beslut som säkerställer biologisk 
mångfald och bidrar till en hållbar ekonomisk och social utveckling.  
Krokoms kommun/kommunfullmäktige har i sammanhanget ett 
samhällsansvar och ägaransvar i Jämtkraft AB. Kommunen skall styra 
genom ett tydligt ägardirektiv för att öka andelen förnybar energi, och 
klimatnytta med fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  
 

1 Jämtkraft AB skall enligt svensk rätt i lagakraftvunnen dom från 
Miljööverdomstolen 2015-06-12 renovera Långforsens kraftverk, 
genomföra miljöåtgärder med byggnation av faunapassage och 
fiskavledare till skydd för nedströmsvandrande fisk. Arbetet med 
renoveringen skall genomföras med de skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått som Jämtkraft AB åtagit sig att vidta enligt dom.  
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Kf § 27 (forts) Dnr 2019-000137  

Ägardirektiv Jämtkraft AB 
2 Jämtkraft AB skall utifrån en positiv grundsyn och ett levande tidsdjup 

utreda de historiska tillgångar som finns i kulturmiljön kring Långforsens 
kraftverk. Målsättningen är att skapa ett relevant underlag för en fortsatt 
intressentdialog gällande den framtida gestaltningen och förvaltningen av 
kulturtillgångarna i området.  

3 Jämtkraft AB skall i samband med renoveringen av Långforsens 
kraftverk föra en dialog och samverka med intressenter som utifrån ett 
vetenskapligt perspektiv kan utreda och redovisa möjliga representativa 
exempel på biologiska åtgärder för hela Nedre Långan. Detta, med syfte 
att upprätthålla eller stärka vattendragets bevarandemål för Natura 2000-
området. Slutsatserna skall sedan omvandlas till förslag på åtgärder som 
prioriteras och finansieras gemensamt i grad av nytta. I samband med 
genomförandet aktualiseras frågan om långsiktig förvaltning av Nedre 
Långan. 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att; 

Under avsnittet 1.3 ”MILJÖARBETE”, första stycket: 
Bolaget ska avstå från renovering och/eller utbyggnad av vattenverk i 
Långforsen och påbörja ett arbete med att återställa forsen till så nära 
ursprungligt skick som möjligt. 

Gabriella Carlsson, S, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, tilläggsförslag. 

Leif Jonsson, S, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, tilläggsförslag. 

Marie Svensson, V, föreslår avslag till Niklas Rhodins, S, tilläggsförslag. 

Sune Sjöström, SD, föreslår bifall till grundförslaget. 

Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag. 

Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, tilläggsförslag. 

_____ 

Ajournering begärs klockan 18.30-18.45 
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Kf § 27 (forts) Dnr 2019-000137  

Ägardirektiv Jämtkraft AB 
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, tilläggsförslag. 

Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Niklas Rhodins, S, tilläggsförslag. 

Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag. 

Peter Grundström, S, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, tilläggsförslag. 

Jan Runsten, MP, Björn Hammarberg, M, och Mona Puttick, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige antar 
reviderade ägardirektiv för Jämtkraft AB i enlighet med Östersunds 
kommuns förslag. 
Till det har kommit två tilläggsförslag. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han på 
tilläggsförslagen, var för sig. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslag från Niklas Rhodin, S, finner ordförande att 
kommunfullmäktige avslår det. 

Omröstning begärs 

De som avslår tilläggsförslaget röstar Nej och de som bifaller 
tilläggsförslaget röstar Ja 

Med 23 Nej, 12 Ja och 2 som Avstår finner ordförande att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget. 

Efter fråga på tilläggsförslag från Marie Svensson, V, finner ordförande att 
kommunfullmäktige avslår det. 

Omröstning begärs 
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Kf § 27 (forts) Dnr 2019-000137  

Ägardirektiv Jämtkraft AB 
De som avslår tilläggsförslaget röstar Nej och de som bifaller 
tilläggsförslaget röstar Ja 

Med 33 Nej och 4 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
tilläggsförslaget. 

_____ 

Kopia till 
Jämtkraft AB 
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Kf § 28 Dnr 2019-000117  

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Kort sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet föreslår socialnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet (KPR).    

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 

pensionärsrådet (KPR) med följande ändring: 

Texten under § 7 ändras till "Till representanterna från 
pensionärsorganisationerna och till de förtroendevalda utges ersättning i 
enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna för 
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun."  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunala pensionärsrådets reglemente gäller från och med maj 2015. 
Kommunala pensionärsrådet har arbetat fram ett förslag till reviderat 
reglemente. 

Underlag för beslut 
Pensionärsrådet den 22 mars 2019, § 9 
Justerat förslag till reglemente och dokument 
Förändringar i reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 190322 
Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet 190322 
Tjänsteutlåtande 27 februari 2019 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Rolf Lilja, S, yttrar sig. 
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Kf § 28 (forts) Dnr 2019-000117  

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) med 
följande ändring: Texten under § 7 ändras till "Till representanterna från 
pensionärsorganisationerna och till de förtroendevalda utges ersättning i 
enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna för 
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun."  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det.  

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
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Kf § 29 Dnr 2019-000068  

Motion - Billigare busskort för äldre m fl 
Kort sammanfattning 
En motion har lämnats in av Eva-Lena Blom, JVK, om billigare busskort för 
pensionärer, de med aktivitetsersättning och heltidssjukskrivna samt 
eventuellt andra utsatta grupper i samhället. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige avslår motionen om att Krokoms kommun tar 

initiativ till att väcka och uppmuntra regionen att tillsammans med 
kommunen/kommunerna i länet driva frågan om ett billigare busskort 
för pensionärer, de med aktivitetsersättning, och heltidssjukskrivna. 
Motiveringen till avslaget är att det inte inryms i kommunens budget. 
För seniorer finns även ett busskort som är subventionerat. Sedan den 1 
januari 2019 har det tillkommit en subvention där de som har 100% 
sjuk- eller aktivitetsersättning har möjlighet att ansöka om att få teckna 
sig för ett abonnemang för årskort senior, oavsett ålder. Avtalet är på 
årsbasis och gäller på linjetrafik och stadsbussarna (ej närtrafik och tåg). 

____________________________________________________________   

Reservation 
Eva-Lena Blom, JVK, anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Under några år har flera kommuner i länet subventionerat gratis busskort för 
ungdomar. Jämtlands Väl Krokom vill att kommunerna tar ett steg till och 
tillsammans med Region Jämtland Härjedalen främjar ett förmånligare 
busskort för till exempel pensionärer, personer med aktivitetsersättning och 
heltidssjukskrivna. 

Som exempel kan nämnas att i Sundsvall finns ”hundringen” där pensionärer 
med flera kan köpa ett månadskort för 100 kr (utan bindningstid). Ett annat 
exempel är Kalmar län där det också kostar 100 kr per månad, men gäller då 
endast pensionärer. I Kalmar använder de sig av fasta tider då seniorerna kan 
resa med kortet, tider då bussarna annars går tomma. 
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Kf § 29 (forts) Dnr 2019-000068  

Motion - Billigare busskort för äldre m fl 
Hur detta initiativ ska främjas eller subventioneras kan ske på olika sätt, 
antingen genom att se det ökade resandet som skäl nog eller att kommunen 
betalar en högre avgift till regionen. 

Idag betalar pensionärer i Jämtlands län 305 kronor per månad och måste 
binda upp sig på en längre tid. 

Utifrån ovanstående vill Jämtlands Väl i Krokom att Krokoms kommun tar 
på sig att väcka och uppmuntra regionen att tillsammans med 
kommunen/kommunerna i länet att driva frågan om ett billigare busskort för 
pensionärer, de med aktivitetsersättning och heltidssjukskrivna (och 
eventuellt andra utsatta grupper i samhället) 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till motionen. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 

Marcus Danielsson, SD, föreslår avslag till motionen. 

Björn Hammarberg, M, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 24 april 2019 
Motion – Billigare busskort för äldre med flera 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen om att Krokoms kommun tar initiativ till att väcka och 
uppmuntra regionen att tillsammans med kommunen/kommunerna i länet 
driva frågan om ett billigare busskort för pensionärer, de med 
aktivitetsersättning, och heltidssjukskrivna. Motiveringen till avslaget är att 
det inte inryms i kommunens budget. För seniorer finns även ett busskort 
som är subventionerat. Sedan den 1 januari 2019 har det tillkommit en 
subvention där de som har 100% sjuk- eller aktivitetsersättning har möjlighet 
att ansöka om att få teckna sig för ett abonnemang för årskort senior, oavsett 
ålder. Avtalet är på årsbasis och gäller på linjetrafik och stadsbussarna (ej 
närtrafik och tåg). 
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Kf § 29 (forts) Dnr 2019-000068  

Motion - Billigare busskort för äldre m fl 
Beslutsgång (forts) 
Till det har kommit bifall till motionen. 

Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag. 

Efter fråga på bifall mot avslag finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller grundförslaget, som är avslag till motionen. 

Kopia till 
Förslagsställare 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
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Kf § 30 Dnr 2018-000333  

Motion - Sex timmars arbetsdag  
Kort sammanfattning 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de 
yrkar på ett en förstudie ska genomföras för att utreda i vilken verksamhet 
arbetstidsförkortning ska genomföras och att en försöksverksamhet sedan 
införs under minst två års tid.   

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att  
a. det skulle medföra ökade kostnader för kommunen  
b. det skulle endast nå ett fåtal av kommunens medarbetare under 
 försöksperioden  
c. det är svårt att säkerställa att effekten skulle bli minskade sjuktal.  
__________________________________________________________  

Reservation 
Marie Svensson, V, anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet yrkar i en motion att 

- En förstudie genomförs för att utreda i vilken verksamhet 
arbetstidsförkortning ska genomföras. 

- Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag, eller 30 timmars 
arbetsvecka med bibehållen lön införs under minst två år. 

- Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med 
likvärdiga arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär.  

Motionären menar att införandet av arbetstidsförkortning med bibehållen lön 
skulle förbättra de anställdas villkor, minska psykisk ohälsa och därmed 
minska sjukskrivningstalen. Man menar vidare att det också skulle bidra till 
att det blir enklare att rekrytera då arbetsplatsen blir mer attraktiv.  

Kommunledningsförvaltningen delar motionärens bild att Krokoms kommun 
har höga sjuktal och att det är viktigt att arbeta för att förbättra villkoren för 
de anställda och skapa bättre förutsättningar för hälsa.  
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Kf § 30 (forts) Dnr 2018-000333  

Motion - Sex timmars arbetsdag  
En försöksverksamhet i enlighet med motionen skulle dock innebära 
väsentligt ökade kostnader då en minskning av arbetstiden med 25 % innebär 
att personalstyrkan måste öka med motsvarande, då behovet av fungerande 
verksamhet kvarstår och i vissa fall verksamhet som ska bedrivas dygnet 
runt. I exemplen nedan beskrivs hur många fler medarbetare vi skulle behöva 
för att utföra samma antal arbetstimmar med minskat heltidsmått och 
kostnaden för detta. 

Årskostnaden för en heltidsanställd undersköterska är ca 430 000 kr 
inklusive personalomkostnad. Heltidsmåttet för undersköterskor inom tex 
hemtjänsten är i de flesta fall 37 timmar/vecka. En minskning av 
arbetstidsmåttet till 30 timmar/vecka medför en utökning av personalstyrkan 
med 2,3 personal i en grupp om 10 personer, dvs en kostnadsökning med ca 
990 000 kr per år. 

För lokalvårdare är årskostnaden ca 385 000kr inklusive 
personalomkostnader. Heltidsmåttet är 40 timmar/vecka. En arbetsgrupp om 
10 personer som minskar heltidsmåttet till 30 timmar/vecka och som behöver 
ersättas med extra personal medför en ökning av personalstyrkan med 3,3 
tjänst, dvs en årlig kostnadsökning med ca 1 270 500kr. 

Samtidigt som kostnaderna ökar väsentligt så skulle försöket endast omfatta 
ett fåtal av kommunens medarbetare.  

Forskning visar att de som har förkortad arbetstid mår bättre och sover lite 
mer. I en artikel i Dagens medicin i juni 2017 uttrycker professor Göran 
Kecklund vid Stressforskningsinstitutet att sjukskrivningarna dock inte tycks 
minska särskilt mycket med utgångspunkt från de efterföljande studier som 
gjorts. Det innebär att det är svårt att räkna hem de kostnader som en 
arbetstidsförkortning medför. Professor Kecklund uttrycker också att det 
finns för lite forskning för att tex veta om produktiviteten går upp, dvs om 
man jobbar effektivare på den kortare arbetstiden.  
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Kf § 30 (forts) Dnr 2018-000333  

Motion - Sex timmars arbetsdag  
Kommunen står inför stora utmaningar med att hantera ökad efterfrågan på 
kommunal service med begränsade ekonomiska resurser. Att hitta 
ekonomiskt utrymme för ett försöksprojekt med förkortad arbetstid är svårt 
med kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar, då det inte heller 
finns tillräckliga belägg för att kostnaderna ska minska i något annat 
avseende som en följd av arbetstidsförkortningen.  

Förutom de ekonomiska aspekterna i försöksprojektet, kan konstateras att det 
i dag är svårt att rekrytera utbildad personal till flera yrkesgrupper inom 
kommunens verksamheter. Krokoms kommun står inför stora 
rekryteringsutmaningar liksom övriga kommuner i Sverige och införandet av 
förkortad arbetstid skulle medföra ytterligare rekryteringsbehov.  

Då det ännu finns lite forskning på området föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås och att man följer 
pågående studier och forskning avseende förkortad arbetstid.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 29 mars 2019 
Motion daterad 14 december 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 

Niklas Rhodin, S, föreslår avslag till motionen. 

Eva-Lena Blom, JVK föreslår bifall till motionen. 

Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till motionen. 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget. 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Karin Jonsson, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Gabriella Carlsson, S, Maria Jacobsson, S, Rasmus Ericsson, KD, och Karin 
Wallén, C, yttrar sig. 
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Motion - Sex timmars arbetsdag  
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen med motiveringen att det skulle medföra ökade kostnader 
för kommunen. Det skulle endast nå ett fåtal av kommunens medarbetare 
under försöksperioden. Det är svårt att säkerställa att effekten skulle bli 
minskade sjuktal.  

Till det har kommit förslag om bifall till motionen. 

Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget, som är avslag till motionen. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
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Kf § 31 Dnr 2018-000167  

Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk 
Kort sammanfattning 
På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden har IT-enheten i samverkan 
med IT-pedagog utrett förutsättningar för införande av porrfilter i 
kommunens skolor och förskolor. Kommunen har delvis infört detta genom 
aktivering av “Google Safe Search” vilket filtrerar olämpliga sökförslag i 
elevernas webbläsare. I samband med driftsättning av ny Brandvägg och 
andra IT-tekniska lösningar kan på sikt ytterligare filter aktiveras som kan 
begränsa olagligt och olämpligt innehåll så som pornografi och våld. IT-
enheten är positiva till detta och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen och ger IT-enheten i uppdrag att att införa och aktivera IT-
tekniska skydd för övervakning och filtrering av olagligt och olämpligt 
innehåll i samtliga av kommunen tillhandahållna IT-miljöer, där det är 
tekniskt och praktiskt genomförbart.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen där det är tekniskt, ekonomiskt 

och praktiskt genomförbart. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Motion till kommunfullmäktige - Dags att införa porrfilter på skolornas 
nätverk. I motionen föreslås att kommunen inför porrfilter på kommunens 
skolor och förskolor som tar bort/begränsar tillgången till pornografiska 
sidor. Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för att 
beslutas i fullmäktige senast i juni 2019. Begäran om tjänsteutlåtande i 
ärendet har sedan överlämnats till IT-enheten. 

Underlag för beslut  
Barn- och utbildningsnämnden 19 februari 2019, § 5 
IT-chefens tjänsteutlåtande 18 februari 2019 
Motion till kommunfullmäktige 13 juni 2018 
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Kf § 31 (forts) Dnr 2018-000167  

Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Katarina Rosberg, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Marcus Danielsson, SD, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen, där det är tekniskt, ekonomiskt och 
praktiskt genomförbart. 

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

_____ 

Kopia till 
Motionsställare 
IT chef 
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Kf § 32 Dnr 2019-000069  

Motion - Avidentifierade ansökningar till chefstjänster 
Kort sammanfattning 
Eva-Lena Blom Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som yrkar på att ansökningar till chefstjänster ska 
avidentifieras från namn och kön innan urval till tjänsterna görs. Detta för att 
uppmuntra fler sökanden och möjliggöra mer jämställdhet, mångfald och 
jämlikhet bland de anställda i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige avslår motionen.  
___________________________________  

Reservation 
Eva-Lena Blom, JVK, anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Jämtlands väl yrkar i en motion att 

- Att Krokoms kommun inför avidentifierade ansökningar till 
 chefstjänster, möjligtvis under en fastställd tidsperiod, med återkoppling 
 till kommunfullmäktige om det föll väl ut och rapportering om vilka 
 lärdomar och effekter som initiativet medförde.  

Kommunstyrelsen delar motionärens åsikt om att det är viktigt med 
jämställdhet, mångfald och jämlikhet i Krokoms kommun och att det 
likaledes är bra med många sökanden till chefstjänsterna. 

Ett chefsuppdrag påverkar både medarbetare och medborgare liksom 
organisationen i stort. Rätt person är ofta avgörande för vilken kvalitet som 
levereras och hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen. Allt handlar inte om 
formella meriter utan kombinationen med personlighet och referenser spelar 
ofta en avgörande roll. All tillgänglig information bör därför finnas 
tillgänglig redan vid start av urvalsprocessen. Att avidentifiera tjänsterna är 
därför ett risktagande eftersom viss information väljs bort.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 23 april 2019 
Motion daterad 19 februari 2019 
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Kf § 32 (forts) Dnr 2019-000069  

Motion - Avidentifierade ansökningar till chefstjänster 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen. 

Till det har kommit förslag till bifall till motionen. 

Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag. 

Beslutsgången godkänns 

Efter fråga på grundförslaget bifall mot avslag finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget som föreslår avslag till 
motionen. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
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Kf § 33 Dnr 2019-000048  

Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige med följande tillägg under rubriken Presidiets 
arbetsuppgifter, sist i sista punkten under § 4 ”samt fullmäktiges 
arbetsordning”. 

_______________________________________________________ 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras med hänvisningar till rätt 
paragrafer i KL. Revideringar har även gjort under 1.1 Antal ledamöter/ersättare, 
1.19 Frågor och 1.26 Valberedning. I §§ 24 och 41 har kommunchef byts ut mot 
kommundirektör. Ändringar och tillägg är markerat med rött. 

Underlag för beslut 
Utlåtande 4 februari 2019 
Kommunfullmäktiges arbetsordning med revideringar 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår att § 34 ändras till § 4 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
med följande tillägg under rubriken Presidiets arbetsuppgifter, sist i sista 
punkten under § 4 ”samt fullmäktiges arbetsordning”. 

Till det har kommit förslag med ändring av § 34 till § 4. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar han 
på grundförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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Kf § 33 (forts) Dnr 2019-000048  

Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med ändringsförslaget finner 
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Anette Lihuvudh för färdigställande av arbetsordningen därefter skickas  
 till  
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, inklusive arbetsordning 
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Kf § 34 Dnr 2019-000151  

Tidplan för beslut i kommunfullmäktige avseende mål 
2020 
Kort sammanfattning 
För att möjliggöra en levande och relevant måldiskussion för kommande 
budgetår bör tidplanen göras om. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige flyttar beslut om förändringsmål för 2020 från 

sammanträdet den 12 juni till sammanträdet den 25 september 2019. 

2. Beslut om rambudget 2020 ligger kvar på sammanträdet den 12 juni 
2019. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Bokslut 2018 är ett av flera viktiga underlag och det är fullmäktige tillhanda 
först under maj månad (gäller varje år). Att då hinna med diskussioner i 
kommunstyrelse och partigrupper kring vilka viktiga förändringar som bör 
göras kommande år är inte möjligt, inte heller hur de ska formuleras så att de 
blir begripliga och mätbara. Följden blir att kommunfullmäktiges möjlighet 
att styra mot relevanta och väl genomtänkta förändringsmål minskar och 
demokratiprocessen urholkas.  

De ekonomiska förutsättningarna är ofta väl kända redan tidigt under året. 
Små förändringar kan ske under våren men hösten innebär normalt sett inte 
några överraskningar. Det innebär att rambudget 2020 kan fastställas i juni, 
måldiskussioner inleds och målen fastställs under september. Parallellt pågår 
detaljbudgetdiskussioner och om kommunfullmäktiges förändringsmål 
innebär kraftigt förändrade förutsättningar för någon nämnd (eller om 
ekonomiska förutsättningar förändras av någon anledning) kan nämnden 
argumentera för en ramförändring till kommunfullmäktiges sammanträde i 
november. 
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Kf § 34 (forts) Dnr 2019-000151  

Tidplan för beslut i kommunfullmäktige avseende mål 
2020 
Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 7 maj 2019 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
flyttar beslut om förändringsmål för 2020 från sammanträdet den 12 juni till 
sammanträdet den 25 september 2019. Beslut om rambudget 2020 ligger 
kvar på sammanträdet den 12 juni 2019. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
KLG 
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Kf § 35 Dnr 2019-000015  

Valärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Det förrättas inga val vid dagens kommunfullmäktige. 

_______________________________________________ 
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Kf § 36 Dnr 2019-000062  

Meddelanden 
  Dnr 22 
1 Krokomsbostäder AB:  protokoll från styrelsemöte 190211 och 190325 
 
2 Socialnämnden:  protokollsutdrag 190225, § 20, Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet 2018 
 
  Dnr 28 
3 Lekmannarevisorerna i Jämtkraft AB:  granskningsrapport för Jämtkraft 

AB år 2018 
 
4 Familjerådgivningen i Jämtlands län:  verksamhetsberättelse och 

kommunstatistik 2018 
 
  Dnr KS 19/049 
5 Naboer AB:  VD brev, kvartal 1, 2019 
 
  Dnr KS 19/093 
6 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV:  bokslut för år 2018 
 
 
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 
 
   Dnr KS 18/137 
1 Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i 

det kommunala byggandet. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med 
Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 15 
maj 2019. 

   Dnr KS 18/167 
2 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 
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Kf § 36 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 
   Dnr KS 18/247 
3 Medborgarförslag – Ställ gamla gymnastiksalen i Trångsviken till 

Trångsvikens IFs förfogande 
 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/248 
4 Medborgarförslag – Miniramp för skateboard, inlines och kickbike 

bredvid Ås skola 
 Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 

ärendet senast den 24 april 2019. 

   Dnr KS 18/258 
5 Motion – Satsning på härproduktion 
 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/264 
6 Motion – Flexiblare barnomsorg 
  Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/265 
7 Motion – Säkrare skolvägar 
 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/304 
8 Medborgarförslag – Inför tre terminer på skolorna i Krokoms kommun. 
 Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv 

senast den 14 maj 2019. 
   Dnr KS 18/333 
9 Motion – sex timmars arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden! 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
67(71) 

Sammanträdesdatum 
15 maj 2019 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 36 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 
   Dnr KS 19/009 
10 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige 
 senast i februari 2020. 

   Dnr KS 18/329 
11 Medborgarförslag – Barn vars föräldrar är föräldralediga för ett 
 yngre syskon ska ha rätt till fritids. Medborgarförslaget remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet 
 senast i september 2019. 

   Dnr KS 19/026 
12 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola 
 och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till 
 samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2019. 

   Dnr KS 19/033 
13 Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga 

 skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barn- 
 och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2019. 

   Dnr KS 19/072 
14 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 19/071 
15 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till 
 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare. 
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Kf § 36 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 
   Dnr KS 19/070 
16 Motion – Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen. 
 Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

   Dnr KS 19/069 
17 Motion – Avidentifierade ansökningar till chefstjänster. Motionen 
 remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 senast i februari 2020. Motionen remitteras till HR-chef. 

   Dnr KS 19/068 
18 Motion – Billigare busskort för äldre m fl. Motionen remitteras till 
 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020.  

   Dnr KS 19/067 
19 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och 
 miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. 

     Dnr KS 19/116 
20 Motion – Sätt upp 16000 kvm soceller på kommunens fastigheter 
 till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 
 svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020. 

     Dnr KS 19/098 
21 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 
 Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i 
 kommunfullmäktige senast i maj 2020. 

     Dnr KS 19/130 
22 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 
själv tar beslut, senast i november 2019. 

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

 remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfull-
mäktige senast i maj 2020.  
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Kf § 36 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 
      Dnr KS 19/161 
24 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen 

 remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfull-
mäktige senast i maj 2020. 

     Dnr KS 19/163 
25 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 
2020. 

     Dnr KS 19/146 
26 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 19/145 
27 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 
själv tar beslut, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/144 
28 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/150 

29 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/164 
30 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 
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Kf § 36 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 
     Dnr KS 19/165 
31 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/166 
32 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

     Dnr KS 19/167 
33 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019. 

_____ 
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Kf § 37 Dnr 2019-000064  

Avslutning 
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar för dagens möte med att sjunga 
Vatten av Robert Broberg och tackar för ett livligt fullmäktige. 

_____ 
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Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 27 N R § 27 M S  § 

Anteck- 
ningar 

      
Moderata samlingspartiet:      
      
Björn Hammarberg L Nej Nej   
Jannike Hillding L - -   
Elisabeth Svensson L Nej Nej   
Bengt Olofsson (Frida Skoog) L - -   
Carl-Oscar Fransson L Nej Nej   
Stina Kimselius L Nej Nej   
      Leif Holm      
      Roland Larsamo      
      Frida Skoog §§ 27-37 (E) Nej Nej   
      
      
Centerpartiet:      
      
Malin Bergman (Maria Söderberg) -     
Gunnar Hellström L Nej Nej   
Karin Jonsson L Nej Nej   
Hans Åsling L Nej Nej   
Karin Häggqvist (Morgan Moverare) -     
Andreas Karlsson L Nej Nej   
Astrid Lönn Jern L Nej Nej   
Peter Johansson L Nej Nej   
Karin Wallén L Nej Nej   
Bengt Nord L Nej Nej   
Lena Andersson (Tommy Lennartsson) -     
Harot Basil L Nej Nej   
      Sarah Lundmark      
      Tommy Lennartsson E Nej Nej   
      Maria Söderberg E Nej Nej   
      Morgan Moverare E Nej Nej   
      Wilma Engelin      
      Mathias Friman      
      
      
Kristdemokraterna:      
      
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson) -     
      Rasmus Ericsson E Nej Nej   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

      
 
Sammanträdeslista (forts) 

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 27 N R § 27 M S  § 

Anteck- 
ningar 

      
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:      
      
Sture Hernerud  L -    
Niklas Rhodin L Ja Nej   
Maria Jacobsson L Ja Nej   
Annika Hansson L Ja Nej   
Mikael Karlsson L -    
Erika Öhlin (Gabriella Carlsson) -     
Leif Jonsson L Ja Nej   
Jenny Palin L Ja Nej   
Yvonne Rosvall (Monica Dahlén) -     
Peter Grundström L Ja Nej   
Katarina Rosberg L Ja Nej   
Claes-Göran Bergh (Rolf Lilja) L Ja Nej   
Pia Hernerud L Ja Nej   
      Gabriella Carlsson E Ja Nej   
      Göran Eleklint      
      Sven Höckert      
      Carina Grahn Hellberg      
      Rolf Lilja §§ 14-37 (E) Ja Nej   
      Monica Dahlén E Ja Nej   
      Kjell Nilsson      
      
      
Vänsterpartiet:      
      
Marie Svensson L Nej Ja   
Nehro Mostafaee L Nej Ja   
Mona Puttick (L) Nej Ja   
      Ulla-Greta Rexner      
      Hefal Ahmad      
      
      
Miljöpartiet de gröna:      
      
Jan Runsten L - -   
      Eva Ljungdahl      
      Dmitar Savic´      
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

      
      
 
Sammanträdeslista (forts) 

     

 
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

 
När- 
varo 

 
Omröstningar 
§ 27 N R § 27 M S  §  

 
Anteck- 
ningar 

      
Sverigedemokraterna:      
      
Ronny Karlsson (Sune Sjöström) -     
Jan Englund L Nej Nej   
Claes Sundberg L Avstår Nej   
Marcus Danielsson L Avstår Nej   
      Sune Sjöström E - -   
      Madeleine Reppe      
      
      
Jämtlands Väl Krokom:      
      
Eva-Lena Blom L Nej Ja   
      Niclas Höglund      
      Evert Jonsson      
      
      
Vid upprop 33 L 23 Nej 33 Nej   
 7 E 12 Ja   4 Ja   
    2 Avst    
 40 37 37   
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