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Kf § 1 Dnr 2018-000045  

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

Protokollets justering och val av justerare 
Protokollets justeras måndagen den 12 mars 2018 hos kommunsekreteraren, 
klockan 15.00 

Upprop 
Vid uppropet noteras 33 ledamöter och 9 ersättare. 

Kungörelse och kallelse 
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 20 
februari och kallelse skickades ut den 16 februari 2018. 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs 

Frågor som får ställas vid dagens möte 
Jan Englund, Sd, fråga om avvecklingskotnader HVB-hemsmoduler och 
socialbidragsutveckling de senaste 10 åren. 

Jan Englund, Sd, fråga om SFI-undervisning i Krokom 

Jan Englund, Sd, fråga om skolskjutsbeslut 

Jörgen Blom, V,  fråga om skolskjutsärende 

Jan Englund, Sd, fråga om hönseri i Alsen 

Ulla-Greta Rexner, V, fråga om källsortering inom kommunens 
verksamheter och Krokomsbostäder AB 
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Kf § 1 (forts) Dnr 2018-000045  

Öppnande 
Informationer 
Jämtlands Gymnasieförbund, Mikael Cederberg, förbundschef 

Kvinnojouren Helena Lassen Wikén och Sara Eriksson 

Samiskt förvaltningsområde, Lennart Rhodin, statens utredare för stärkt 
minoritetspolitik 

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande 

-  Gruppledarträff idag, inför ägarsamråd Jämtlands Gymnasieförbund 
och Jämtlands Räddningstjänstförbund. 

- Folkhälsorådet har tagit Folkhälsoplanen. 

_____ 
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Kf § 2 Dnr 2018-000046  

Allmänhetens frågestund 
Niklas Höglund ställer fråga om systemimplementering, workflowsystem. 

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

_____ 

Niklas Höglund ställerfråga om Krokomsporten och etableringar. 

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

_____  
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Kf § 3 Dnr 2018-000049  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Medborgarförslag – Stärk återväxten inom sång och musik för unga. 

Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun. Förslaget remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

 
2 Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid 

Hissmovallen i Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

 
3 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv tar beslutet senast i september 2018. 
 
4 Medborgarförslag – Fritids för barn som har föräldrar som är 

arbetslösa eller föräldralediga. Förslaget remitteras till barn- och 
utbildningsnämnden som själv tar beslutet senast i september 2018. 

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
  Dnr KS 17/367 
Medborgarförslag – Stärk återväxten inom sång och musik för unga. Stärk 
Ung Kultur i Krokoms kommun. Förslag finns om att det remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i september 2018. 
 
  Dnr KS 18/039 
Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid Hissmovallen 
i Krokom. Förslag finns om att det remitteras till kommunstyrelsen för beslut 
i fullmäktige senast i september 2018. 
 
  Dnr KS 18/040 
Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslag finns om att det 
remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 2018. 
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Kf § 3 (forts) Dnr 2018-000049  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
    Dnr KS 18/062 
Medborgarförslag – Fritids för barn som har föräldrar som är arbetslösa eller 
föräldralediga. Förslag finns om att det remitteras till barn- och 
utbildningsnämnden som själv tar beslut senast i september 2018. 

Efter fråga på förslagen finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller dessa. 

______ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Remissinstanser inklusive förslag 
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Kf § 4 Dnr 2017-000048  

Medborgarförslag - Förslag på nybyggnationer för 
ungdomar i Aspås 
Kort sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att bostäder byggs, i första hand för 
ungdomar men även äldre, som vill flytta ut från sina gårdar eller hus till ett 
enklare boende i Aspås.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående. 

_____________________________________________________________ 

Svar på medborgarförslaget 
Krokomsbostäder AB har tagit del av medborgarförslag angående 
nybyggnationer för ungdomar i Aspås, daterat 1 februari 2017. Bolaget 
meddelar att ansökan om planbesked lämnades in i mitten av januari 2017 
med ett positivt planbesked den 23 februari 2017 i samhällsbyggnads-
nämnden. För att kunna nyproducera lägenheter har bolaget ansökt om att 
bestämmelserna i gällande detaljplan ändras från allmänt ändamål till bostad, 
där detaljplaneprocessen idag är i samrådsfas.  

Bolaget har för avsikt att bygga en 2 våningsbyggnad innehållande ca 10 
lägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök, där de mindre lägenheterna lämpar 
sig väl för både äldre och ungdomar.  
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 15 februari 2018, § 29 
Tjänsteutlåtande 9 februari 2018 
Tjänsteskrivelse från VD Krokomsbostäder AB 
Medborgarförslag 1 februari 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställaren yttrar sig. 

Niklas Rhodin, S, och Elisabeth Svensson, M, yttrar sig. 
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Kf § 4 (forts) Dnr 2017-000048  

Medborgarförslag - Förslag på nybyggnationer för 
ungdomar i Aspås 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar medborgarförslaget med text som framgår under rubriken Svar på 
medborgarförslaget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare  
Krokomsbostäder AB 
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Kf § 5 Dnr 2017-000033  

Medborgarförslag - Upphandlingsstöd lokala produkter 
Kort sammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår att Krokoms kommun ska driva ett projekt för 
att kommunen ska handla mer lokalt.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget med anledning av att 

diskussioner om förändrad inköpsprocess pågår med övriga kommuner 
och Regionen. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att Krokoms kommun 
ska initiera och driva ett projekt där man arbetar med förutsättningar, 
styrning och metoder för lokala upphandlingar. Det i syfte till att kommunen 
ska köpa in och arbeta med så lokalproducerade varor som möjligt. I första 
hand med fokus på mat, men även gällande övriga produkter som kommunen 
köper in.  

Motivering 
Krokoms kommun är överens med förslagställaren att det finns stor 
förbättringspotential avseende lokala upphandlingar men vill inte starta upp 
ett projekt i nuläget av skäl som redovisas nedan. 

Inköpsprocessen är komplex och består av fler delar än den formella 
upphandlingen som i sig är väl reglerad genom LOU. Reglerna bygger på 
EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna 
bygger på objektivitet och öppenhet. Det innebär att Krokoms kommun 
måste vara saklig och välja leverantör utifrån det som köps, alla leverantörer 
ska ges samma förutsättningar. 

Det har ändå länge varit ett önskemål från Krokoms kommun att den 
Gemensamma Upphandlingsnämnden (GNU) ska anpassa upphandlingarna 
så långt det är möjligt inom ramen för LOU, så att även lokala företagare ges 
utrymme att lägga anbud.  
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Kf § 5 (forts) Dnr 2017-000033  

Medborgarförslag - Upphandlingsstöd lokala produkter 
Åre kommun har fördjupat sig i hela inköpsprocessen och valt att gå ur GNU 
med motivering att de på ett mer ändamålsenligt sätt kan anpassa och driva 
inköp (inklusive upphandling) själva, utan hjälp av GNU. 

Detta har i sin tur lett till en diskussion i övriga kommuner kring hur 
kommunerna kan styra GNU till att stödja en för kommunerna bättre 
inköpsprocess. 

Dessa diskussioner är nyligen påbörjade och kommer att fortsätta under 
våren och innan kommunen vet utfallet av diskussionerna är det olyckligt att 
starta upp ett projekt i samma anda. 

Redan idag gör dock Krokoms kommun en del insatser för att stötta de 
lokala producenterna och ser gärna att fler lokala leverantörer lämnar anbud 
på upphandlingar. I länets gemensamma upphandlingspolicy § 5 kan man 
läsa att ”En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små 
och medelstora företag ska ha möjlighet att delta som leverantörer. Dessa 
företag kan ha fördelar som kommunerna ska försöka ta till vara, och det kan 
också innebära att de mer aktivt initierar utökade samarbetsformer”. 

Krokoms kommun arbetar också kontinuerligt med att uppmana lokala 
leverantörer att medverka i upphandlingar gällande kommunen. Detta sker 
bland annat via kommunens hemsida, annonser i lokalmedia och via 
Näringslivskontorets kommunikationskanaler. Upphandlingskontoret, vilka 
arbetar på uppdrag av GNU, annonserar också aktuella upphandlingar via 
deras hemsida, samt skickar ut mail till tidigare avtalsleverantörer när en ny 
upphandling är på gång.  

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 15 februari 2018, § 30 
Tjänsteutlåtande upphandlingsstöd lokala produkter 
Medborgarförslag daterat 2017-01-18 
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Kf § 5 (forts) Dnr 2017-000033  

Medborgarförslag - Upphandlingsstöd lokala produkter 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställaren yttrar sig. 

Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Jörgen Blom, V, Jan Runsten, MP, Björn Hammarberg, M, Niklas Rhodin, 
S, och Cristine Persson, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
avslår förslaget med anledning av att diskussioner om förändrad 
inköpsprocess pågår med övriga kommuner och Regionen. 

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

Kopia till 
Förslagsställare  
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Kf § 6 Dnr 2018-000051  

Frågor 
Jan Englund, Sd, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande, 
om avvecklingskostnader av HVB-hemsmoduler och 
socialbidragsutvecklingen de senaste tio åren. 

Malin Bergman, C, svarar att hon personligen känner en enorm stolthet 
över det målmedvetna och flexibla arbetet som gjordes under 
flyktingkatastrofen.  

Då det gäller modulen i Trångsviken, där har hyresgästerna flyttats och 
modulen är tom. Modulen är slutbesiktigad och leasingkontraktet går ut om 
någon vecka därefter kommer leasingföretaget och hämtar den. Inventarierna 
har omfördelats inom främst socialförvaltningen, äldreomsorgen, utan 
kostnad. 

För modulen i Nälden går leasingkontraktet ut 11 februari 2019. 
Hyresgästerna beräknas vara kvar till och med december i år. 

Då det gäller bokslutet har ensamkommande gått i princip plus minus noll 
2017 inklusive modulkostnaderna. Integration har gått en miljon plus. 

Kommunstyrelsen har avsatt 3,5 mnkr för att täcka modulkostnaderna. 
Pengarna skulle tas av de statliga medel som kommunen fick i den så kallade 
15 miljonerkronorspotten, för merkostnader kopplat till flyktingmottagandet. 
Nu kan dessa pengar istället användas till modulkostnader 2017 och för att 
täcka hyra för Ranågården där hyreskontraktet löper fram till november i år 
men det stängs ner tidigare. 

_____ 

Jan Englund, Sd, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens 
ordförande, om SFI-undervisningen, Svenska För Invandrare, innehåll och 
effektivitet och antal lektionstimmar under en normal studievecka. Om 
eleven har bristfällig grundskolebakgrund, läses denna behörighet parallellt? 
Vilka SFI-steg och examinationer finns? Hur många terminer har man rätt att 
studera med ersättning? 
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Kf § 6 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Maria Söderberg, C, svarar att de undervisningstimmar som erbjuds är 15 
timmar/ vecka. I vuxenutbildningen är en undervisningstimme 60 minuter.  
Vissa elever kan utifrån individuell studieplan erbjudas flera timmar. 

SFI är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge personer med 
annat modersmål grundläggande kunskaper i svenska språket. Om en elev 
saknar kunskaper i sitt eget modersmål finns en kurs innehållande läs och 
skrivinlärning som parallellt kan läsas med SFI. De övriga kurserna på 
grundläggande nivå kräver ofta att man har kunskaper i det svenska språket 
och går att söka efter genomgången SFI. Dessa kurser erbjuder vi inte i 
Krokoms kommun utan de köps främst från Östersund. 

De olika studievägarna som finns inom SFI är: 
Studieväg 1 där kurserna A, B, C och D finns.  Studieväg 1 vänder sig i 
första hand till personer med mycket kort studiebakgrund. 
Studieväg 2 där kurserna B, C och D finns 
Studieväg 3 där kurserna C och D finns. Studieväg 3 vänder sig dem som har 
vana att studera. 
Kurserna A, B, C, och D har betygsskalan E, D,C,B samt A, betyget F ges 
om kursen inte är godkänd. 
För kurserna B, C, D, B, och A enomförs obligatoriska nationella slutprov. 

Studier inom SFI berättigar inte till möjlighet att söka studiemedel hos CSN  
Övriga ersättningar till individen understudietiden beror på elevens 
bakgrund, t ex om den till hör etableringen hos Af (kommer att ersättas med 
annat)  
Om ersättningen avser i vilken mån eleven har rätt att delta i SFI så grundar 
den sig på i vilken utsträckning eleven bedöms göra framsteg i utbildningen 
eller ej. En elev som inte gör förväntade framsteg får avskiljas från 
utbildningen men skall på nytt beredas plast om förutsättningarna ändras. 

_____  
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Kf § 6 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Jan Englund, Sd, frågar Karin Jonsson, barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om ändring av skolskjutsbeslut. 

Karin Jonsson, C, svarar att det finns ett skolskjutsreglemente som tar 
avstamp i lagstiftningen. Granskningarna och besluten har varit lika över tid. 
Under 2017 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om ett maxtak på 
35.000 kr för skolskjutsar, kopplat till växelvis boende. Skolskjutsärendet är 
nu rättsligt prövat i förvaltningsrätten där utfallet blev att rätten inte tycker 
att kommunens beslut är korrekt och att eleven skulle erbjudas skolskjuts. 
Barn- och utbildningsnämnden går vidare med ärendet till kammarrätten. Att 
ha skolskjuts för växelvis boende är inte reglerat i lag utan bygger på 
rättspraxis från 2002. Det handlar om en kommun i södra Sverige med 
relativt korta avstånd. Kostnaden i det fallet handlade om ett antal 
hundralappar. Nu har vi ett annat läge. Fler separerar och fler växelvis 
boenden ökar. Lagstiftningen har inte tagit ställning till det och de ökade 
kostnaderna. Är de rimliga? De barn som har fått rätt i förvaltningsrätten får 
skolskjuts redan från idag och till dess att ärendet är prövat. 

Jörgen Blom, V, frågar Karin Jonsson, C, barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om ett skolskjutsärende. En förälder har begärt dispens för sin 
dotter. Föräldern har valt att barnet ska gå på annan skola istället för i 
Krokom, som kommunen hänvisar till. Föräldern drabbas av sjukdom och 
kan inte just nu skjutsa dottern. På dispensansökan har givits avslag med 
hänvisning till kommunens skolskjutsreglemente då föräldern valt en annan 
skola. Om eleven nu ska kunna ta sig till skolan med nödvändig skolskjuts 
måste eleven därför byta skola och ryckas upp från en trygg miljö. 
Karin Jonsson, C, svarar att i princip är det så att om man i en familj väljer 
en annan skola än den som kommunen anvisar så frånsäger man sig 
samtidigt rätten till skolskjuts. Det framgår tydligt i lagen, i rättspraxis och i 
kommunens skolskjutsreglemente. Att bli sjuk är bekymmersamt och det är 
inte en exceptionell situation. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att 
barnet kommer till och från skolan. 

_____  
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Kf § 6 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Jan Englund, Sd, frågar Jan Runsten, bygg- och miljönämndens 
ordförande, om etablering av hönseri i Alsen, invid kyrkan.  

Jan Runsten, MP, svarar att bygg- och miljönämnden inte har behandlat 
frågan om tillstånd för ett hönseri i Alsen. Det har inte funnits underlag för 
detta. Nämnden tyckte att tjänstemännen skulle ta ytterligare kontakt om 
varför sökanden inte inkommit med handlingarna som behövs för en 
behandling i bygg- och miljönämnden. 

_____  

Ulla-Greta Rexner, V, frågar Cristine Persson, 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt Elisabeth Svensson, 
Krokomsbostäder ABs ordförande, om hur långt guppen, som jobbar med 
källsortering inom kommunens verksamheter och inom Krokomsbostäder, 
har kommit i sitt arbete och hur tidplanen ser ut? 

Cristine Persson, C, svarar att kommunen i nuläget har källsortering på 24 
platser. Sist hon fick frågan var det källsortering på 22 platser. Sedan 2015 
har man haft ett budgetutrymme både för investering och drift när det gäller 
källsortering. Det är ungefär 20% kvar i driftbudgeten för utökning av 
källsorteringen. I mars skrivs en instruktion om hur verksamheterna inom 
kommunen kan källsortera, via respektive förvaltningschef. 

Elisabeth Svensson, M, svarar att bolaget har en plan som heter 
Avfallshantering 2017. Den planen är inte klar och har därför flyttats fram 
till år 2018 och den heter nu Avfallshantering 2018. I den planen ingår både 
sophantering och källsortering. I första läget vill bolaget få till hanteringen i 
det stora beståndet, stiftelsen i centrala Krokom. Planen är att bolaget ska ha 
underjordiska sopkärl. Då bolaget har kommit framåt med källsortering och 
sophantering i det stora beståndet kommer man att vartefter implementera 
det i de mindre bestånden. Det kommer aldrig att komma så långt att 
källsortering kommer att finnas på alla platser, som de mindre platserna, där 
man blir hänvisad till annan plats. I januari hade styrelsen en bra dragning 
från tjänstemännen i ärendet. Någon tidplan finns inte klar. Det är ett 
samarbete som måste falla på plats mellan renhållningsavdelningen och 
bostadsbolaget. 
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Kf § 7 Dnr 2018-000052  

Dialog med revisorerna 
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, redovisar revisionsplan 
2018 för fullmäktige. 

Britt Carlsson berättar om att hon och ordförande, Gunnar Hellström, ska på 
Demokratidagen, som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, och 
presentera Krokoms kommuns arbete med Risk- och sårbarhetsanalys, den 
14 mars. 

Kjell Brickman, ledamot i kommunrevisionen, redovisar revisionsrapport 
”Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd”, för fullmäktige. 

_____ 
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Kf § 8 Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
Kort sammanfattning 
Den 6 december 2017, § 110 beslutade kommunfullmäktige att ansluta sig 
till den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 
utvecklig samt specialistfunktioner. På grund av att Bräcke och Härjedalens 
kommuner har beslutat att de inte har för avsikt att gå med i den 
gemensamma nämnden kommer inte gemensamma nämnden till stånd enligt 
tidigare förslag. Det innebär att de som fortsatt vill samverka måste fatta nya 
beslut om reglemente och avtal. 

Kommunfullmäktiges beslut 
a,  Krokoms kommun ansluter sig till den gemensamma nämnden för 
 samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

b,  Upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma 
 nämnden antas. 

c,  Anslutningen gäller från och med den dag samtliga parter fattat beslut om 
 nämnden. 

d,  Krokoms kommuns bidrag till den gemensamma nämndens kostnader 
 fastställs till 101 600 kronor på årsbasis för 2018. För 2019 fastställs 
 bidraget i budgeten för det året.  

e,  Till ledamot väljs Björn Hammarberg, M, och till ersättare väljs Jörgen 
Blom, V, i den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner för perioden från och med 
den dag som nämnden träder i kraft till och med den 31 december 2018. 

__________________________________________________________  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(56) 

Sammanträdesdatum 
28 februari 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 8 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
Beskrivning av ärendet 
Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, 
Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds 
kommun har inom ramen för dåvarande Regionförbundets verksamhet 
diskuterat samverkan mellan kommunerna för att möta framtidens 
utmaningar i verksamheterna genom att effektivisera verksamheterna med 
hjälp av moderna verksamhets- och administrativa system, öka tillgången på 
kompetens samt minska kostnaderna. Jämtlands Gymnasieförbund och 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har också deltagit i diskussionerna. 

Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under en tid 
diskuterat samverkan utifrån samma syfte. Diskussionerna har lett till att en 
förstudie tagits fram och med den som underlag har kommunerna och 
regionen ingått en avsiktsförklaring för att delta i ett projekt 
för att ta fram underlag för olika samarbetsområden. Projektet och tidigare 
utredningar har identifierat olika samarbetsområden och former för 
samarbetet.  

Diskussionerna har lett till att en gemensam nämnd har inrättats mellan 
Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun för IT-drift och stöd den 1 
december 2016. Nämndens uppgift är att leverera definierad ändamålsenlig 
IT-infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga 
investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster.  

Projektet och diskussionerna ledde till att kommunerna, Jämtlands 
Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund och Region Jämtland 
Härjedalen ville utöka samverkan i gemensam nämnd. Ett förslag till avtal 
och reglemente för en gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner togs fram med utgångspunkt 
från att den befintliga nämnden för IT-drift och stöd kunde användas för 
samverkan.  
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Kf § 8 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
Regionens samverkansråd behandlade förslag till samarbetsavtal, reglemente 
och budget vid sammanträdena den 21 augusti och 25 september 2017 och 
rekommenderade kommunerna, Region Jämtland Härjedalen och 
kommunförbunden att gå med i den gemensamma nämnden. 

Bräcke kommun och Härjedalens kommun har nu beslutat att inte gå med i 
nämnden och kommunförbunden har meddelat att de inte har för avsikt att gå 
med. 

På grund av Bräcke och Härjedalens kommuners beslut kommer inte den 
gemensamma nämnden till stånd enligt tidigare förslag. De som fortsatt vill 
samverka måste fatta nya beslut om reglemente och avtal.  
Respektive parts bidrag till nämndens basfinansiering föreslås vara 
oförändrad vilket gör att den totala årsbudgeten sänks från 1 117 600 kronor 
till 711 200 kronor, jämnt fördelat på sju parter. Den gemensamma nämnden 
beslutar om hur dessa resurser ska användas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande - Inrättande av gemensam nämnd 
Förslag till beslut Regionens samverkansråd 15 januari 2018 - Inrättande av 
gemensam nämnd 
Tjänsteskrivelse Region Jämtland Härjedalen 15 januari 2018 
Reglemente för gemensam nämnd 
Avtal om gemensam nämnd 

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

Maria Söderberg, C, föreslår att Björn Hammarberg, M, väljs som ledamot 
samt Jörgen Blom, V, väljs som ersättare i den gemensamma nämnden för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för 
perioden från och med den dag som nämnden träder i kraft till och med den 
31 december 2018. 
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Kf § 8 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 
ansluter sig till den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner. Upprättat förslag till 
samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma nämnden antas. 
Anslutningen gäller från och med den dag samtliga parter fattat beslut om 
nämnden. Krokoms kommuns bidrag till den gemensamma nämndens 
kostnader fastställs till 101 600 kronor på årsbasis för 2018. För 2019 
fastställs bidraget i budgeten för det året. En ledamot och en ersättare väljs 
till den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner för perioden från och med den dag som 
nämnden träder i kraft till och med den 31 december 2018. 

Till det har kommit förslag om att välja Björn Hammarberg, M, till ledamot 
och Jörgen Blom, V, till ersättare till den gemensamma nämnden för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för 
perioden från och med den dag som nämnden träder i kraft till och med den 
31 december 2018. 

Efter fråga på att välja Björn Hammarberg, M, till ledamot och Jörgen Blom, 
V, till ersättare till den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner för perioden från och med den 
dag som nämnden träder i kraft till och med den 31 december 2018, finner 
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____  
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Kf § 8 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 

Kopia till 
Region Jämtland Härjedalen 
Bergs kommun 
Bräcke kommun 
Härjedalens kommun 
Ragunda kommun 
Strömsunds kommun 
Åre kommun 
Östersunds kommun 
Jämtlands Gymnasieförbund 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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Kf § 9 Dnr 2017-000345  

Fördjupad översiktsplan Åsbygden, antagande 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar fördjupad översiktsplan för Åsbygden. 
 

Bakgrund 
Ett förslag till Fördjupad översiktsplan över Åsbygden har upprättats. 
Förslaget var på samråd under tiden 18:e april, fram till 9:e september 2016. 

Inkomna synpunkter har redovisats och kommenterats av kommunen i 
särskild samrådsredogörelse.  

Planen har därefter varit utställd under tiden 18:e april t o m 22:a juni 2017. 

De synpunkter som inkommit har, i ett särskilt utlåtande, sammanställts och 
kommenterats (enligt PBL 3 kap.17§) De ändringar som, bland annat utifrån 
inkomna synpunkter gjorts, redovisas i utlåtandet. 

Planområdet har efter utställning avgränsats så att endast området mellan 
E14 och stranden mot Storsjön omfattas av planen. Vidare har ett område 
beläget inom Gärde-Ösabacken utgått ur planen. Detta område ingår numera 
i den Fördjupade översiktsplanen ”Älvområdet Krokom” som är under 
framtagande. 

Underlag för beslut 
Fördjupad översiktsplan över Åsbygden, Antagandehandling, 2018-02-15 
Fördjupad översiktsplan över Åsbygden, Utlåtande, 2018-02-15 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Cristine Persson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jan Englund, Sd, och Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Stadsarkitekt Anne Dahlgren redovisar planen. 
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Kf § 9 (forts) Dnr 2017-000345  

Fördjupad översiktsplan Åsbygden, antagande 
Beslutsgång  
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige antar fördjupad översiktsplan för Åsbygden.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

_____  

Kopia till 
Anne Dahlgren, stadsarkitekt 
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Kf § 10 Dnr 2018-000015  

Tillsyn gällande ny lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden blir ansvarig nämnd för 

tillsyn om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens alkoholhandläggare blir 
ansvarig handläggare för handläggning och tillsyn om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunens alkoholhandläggare 
ansvarar i dag för tillsyn om folköl, tobak, rökfria skolgårdar samt 
receptfria läkemedel. Att samordna tillsynen om e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare med övrig tillsyn ger samordningsvinster. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Den som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till 
kommunen och ha ett egenkontrollsprogram.  

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. 
Den som lämnar ut produkterna kontrollerar att köparen fyllt 18 år. Det ska 
finnas en skylt i butiken som talar om vilken åldersgräns som gäller. Det är 
förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och varje förpackning ska ha en 
hälsovarning och förpackningen ska innehålla en innehållsdeklaration.  

Enligt 26 § lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare ska den omedelbara tillsynen över denna lag och dess 
föreskrifter utövas av kommunen och eller i samråd med Polismyndigheten. 
Den regionala tillsynen utövas av länsstyrelsen.  

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 15 februari 2018, § 23 
Socialnämnden 16 januari 2018, § 5 
Tjänsteutlåtande 15 december 2017 
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Elisabeth Svensson, M, yttrar sig. 
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Kf § 10 (forts) Dnr 2018-000015  

Tillsyn gällande ny lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare  
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att socialnämnden blir ansvarig nämnd för tillsyn om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunfullmäktige beslutar att 
kommunens alkoholhandläggare blir ansvarig handläggare för handläggning 
och tillsyn om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunens 
alkoholhandläggare ansvarar i dag för tillsyn om folköl, tobak, rökfria 
skolgårdar samt receptfria läkemedel. Att samordna tillsynen om e-cigaretter 
och påfyllnadsbehållare med övrig tillsyn ger samordningsvinster. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 
Sara Larsson, alkoholhandläggare 
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Kf § 11 Dnr 2018-000016  

Revidering av tillgänglighetsprogrammet 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige reviderar avsnitt 3.6 enligt,  

Utifrån de övergripande kommunala målsättningarna i 
Tillgänglighetsprogrammet beslutar kommunstyrelsen och respektive 
nämnd om årets åtgärdsplan i samband med årsbokslutet. 

2. Kommunfullmäktige reviderar kapitel 4 enligt, 

Resultatet av uppföljningen av åtgärdsplanerna från kommunstyrelsen 
och respektive nämnd ska rapporteras till handikapprådet vid årets första 
sammanträde (slutet av februari) och därefter till kommunfullmäktige.  
Ansvarig för sammanställning av rapporten är sekreteraren i kommunala 
handikapprådet (KHR). 

Uppföljning sker genom kommunens planerings- och uppföljningssystem 
”Stratsys”.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till kapitel 5 i 
Tillgänglighetsprogrammet enligt,  

Utbildning 
Berörd personal ska ha fått utbildning i Tillgänglighetsprogrammet. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Den 29 april 2014 antog kommunfullmäktige Tillgänglighetsprogrammet för 
Krokoms kommun. 

För att beslut och uppföljning av åtgärdsplanerna ska följa nämndernas och 
kommunstyrelsens arbete med verksamhetsplanerna föreslås avsnitt 3.6 
Tidplan för genomförande samt kapitel 4 Uppföljning revideras. 

Nämnderna beslutar om sina detaljbudgetar inklusive RI-mål och 
nämndsmål senast vid utgången av september månad och därefter, under 
november/december beslutar kommunfullmäktige om samtliga nämnders RI-
mål. Då målen är beslutade börjar respektive förvaltningen ta fram 
verksamhetsmål, enhetsmål och aktiviteter, vilket vanligtvis sker under 
december och januari.  
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Kf § 11 (forts) Dnr 2018-000016  

Revidering av tillgänglighetsprogrammet 
Kommunen har börjat med ett nytt arbetssätt som innebär att ett flertal 
planer, exempelvis folkhälsoplanen, verksamhetsplanen, 
integrationsstrategin och Tillgänglighetsprogrammet har byggts in i 
kommunens planerings- och uppföljningssystem Stratsys. Detta gör det 
möjligt att koppla samman flera olika planers aktiviteter/åtgärder. För att 
underlätta uppföljningsarbetet och framtagandet av åtgärder föreslås 
tidplanerna följa arbetet med verksamhetsplanerna.   

Förslaget är att revidera avsnitt 3.6 i Tillgänglighetsprogrammet. Nuvarande 
formulering är:  

”Åtgärdsplan utifrån de övergripande kommunala målsättningarna i 
Tillgänglighetsprogrammet beslutas 2014.  

Utbildning i Tillgänglighetsprogrammet för berörd personal sker under 2014. 

Åtgärdsplan för 2015 tas i slutet av 2014 för att åtgärderna ska kunna 
genomföras under 2015. 

Uppföljning ska ske 2016, där insamling av resultat och sammanställning 
ska vara klar för redovisning till kommunfullmäktige i april. 

Utifrån resultat och plan ska nya och/eller gamla åtgärder arbetas med 2016 
för att redovisas 2017 och så vidare.” 

Förslag till formulering: 

3.6 Åtgärdsplaner  
”Utifrån de övergripande kommunala målsättningarna i 
Tillgänglighetsprogrammet beslutar kommunstyrelsen och respektive nämnd 
om årets åtgärdsplan i samband med årsbokslutet.” 

_____ 

Förslaget är att revidera kapitel 4 i Tillgänglighetsprogrammet. Nuvarande 
formulering är:  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(56) 

Sammanträdesdatum 
28 februari 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 11 (forts) Dnr 2018-000016  

Revidering av tillgänglighetsprogrammet 
”Rapportering av resultat av åtgärdsplanerna från respektive nämnd sker till 
kommunfullmäktige i april. Ansvarig för sammanställning av rapporten är 
handikapprådet (KHR).” 

Förslag till formulering: 

4 Uppföljning 
”Resultatet av uppföljningen av åtgärdsplanerna från kommunstyrelsen och 
respektive nämnd ska rapporteras till handikapprådet vid årets första 
sammanträde (slutet av februari) och därefter till kommunfullmäktige.  
Ansvarig för sammanställning av rapporten är sekreteraren i kommunala 
handikapprådet (KHR). 

 Uppföljning sker genom kommunens planerings- och uppföljningssystem 
”Stratsys”. ” 

_____ 

Förslag på nytt kapitel: 

5 Utbildning 
”Berörd personal ska ha fått utbildning i Tillgänglighetsprogrammet.” 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 15 februari 2018, 24 
Socialnämnden 16 januari 2018, § 11 
Tjänsteutlåtande 15 december 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige reviderar avsnitt 3.6 enligt, Utifrån de övergripande 
kommunala målsättningarna i Tillgänglighetsprogrammet beslutar 
kommunstyrelsen och respektive nämnd om årets åtgärdsplan i samband 
med årsbokslutet.  
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Kf § 11 (forts) Dnr 2018-000016  

Revidering av tillgänglighetsprogrammet 
Beslutsgång (forts) 
Kommunfullmäktige reviderar kapitel 4 enligt, Resultatet av uppföljningen 
av åtgärdsplanerna från kommunstyrelsen och respektive nämnd ska 
rapporteras till handikapprådet vid årets första sammanträde (slutet av 
februari) och därefter till kommunfullmäktige. 

Ansvarig för sammanställning av rapporten är sekreteraren i kommunala 
handikapprådet (KHR). Uppföljning sker genom kommunens planerings- 
och uppföljningssystem ”Stratsys”. Kommunfullmäktige beslutar att lägga 
till kapitel 5 i Tillgänglighetsprogrammet enligt, Utbildning Berörd personal 
ska ha fått utbildning i Tillgänglighetsprogrammet. 

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

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden  
Sofie Een, utvecklingssekreterare/utredare 
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Kf § 12 Dnr 2018-000037  

Överlåtelseavtal Peak Region AB  
Kort sammanfattning 
Under de senaste två åren har diskussioner om Peak Regions verksamhet 
förts med delägarna samt senaste året även myndigheten och medfinansiären 
Vinnova. Den förändring som delägarna och Vinnova nu förespråkar innebär 
att Mittuniversitetet via Mittuniversitetets holdingbolag går in som en ny 
huvudägare av bolaget genom att förvärva 55 % av bolagets aktiekapital från 
övriga aktieägare.  Den interimsstyrelse som bildas får i uppdrag att 
tillsammans med ägarkommunerna ta fram ett nytt aktieägaravtal och föreslå 
styrelsens fortsatta sammansättning. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att sälja 30 000 aktier i bolaget Peak 

Region AB till Mittuniversitetets holdingbolag för nominellt 
aktiebelopp/kvotvärde. 

_________________________________________________________  

Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Peak Region AB bildades 2014 för att utveckla en arena med syfte att samordna 
resurser för innovation och näringslivsutveckling. Föreningen Samling Näringsliv, 
Region Jämtland Härjedalen samt kommunerna Åre, Krokom och Östersund är 
delägare. 

Affärsplanen som togs fram inför bolagsstarten anger tre affärsområden; 
Näringslivsutveckling, Destinationsutveckling och Science Park. Science Park är 
regionens plattform för inkubatorverksamhet, där kunskapsintensiva företag, 
Mittuniversitetet och andra aktörer samverkar i ett gemensamt innovationssystem 
för företag, forskare, studenter och entreprenörer som vill utveckla en idé.  

Inkubatorverksamheten har sedan 2016 i huvudsak arbetat med att ta in nya bolag i 
inkubatorn samt ansöka om, och starta projektet Innovation Champions. I Peak 
Region AB ingår även utvecklingsprojektet Peak Innovation (Vinnovas Vinn 
Växtprogram).  
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Kf § 12 (forts) Dnr 2018-000037  

Överlåtelseavtal Peak Region AB  
Under de senaste två åren har diskussioner om bolagets verksamhet förts med 
delägarna samt senaste året även myndigheten och medfinansiären Vinnova. Den 
förändring som delägarna och Vinnova nu förespråkar innebär att Mittuniversitetet 
via Mittuniversitetets holdingbolag går in som en ny huvudägare av bolaget som 
även kommer att namnändras.  

Den nya ägarstrukturen knyter verksamheten närmare de forskningsmiljöer som 
byggts upp på Mittuniversitetet och bolaget får en långsiktig strategisk stark 
huvudägare som kan verka i nära samarbete med näringsliv och övriga offentliga 
utvecklingsaktörer i regionen.  

I den omstrukturering av ägarbilden av Peak Region AB som diskuteras, där 
Inkubatorsverksamheten samt det s.k. PEAK-projektet ingår, har ett förslag till 
ägarförändringar arbetats fram. Förändringen innebär att Mittuniversitetets 
holdingbolag förvärvar 55 % av bolagets aktiekapital från övriga aktieägare.  

Förslaget är att Mittuniversitetets holdingbolag köper aktier från övriga ägare enligt 
följande modell:  
 

Aktieägare 
Nuvarande 
innehav av 
aktiekapital 

Försäljning till 
Mittuniversitetets 
holdingbolag   

Antal ak-
tier som 
säljs 

Nytt 
innehav av 
aktiekapital 
% 

Samling Näringsliv 
Ekonomisk 
förening. 

55 % 25%  150 000 30 % 

Region Jämtland 
Härjedalen 

15 % 7,5 % 45 000 7,5 % 

Östersunds 
kommun 

15 % 12,5 % 75 000 2,5% 

Krokom kommun 7,5 % 5 % 30 000 2,5 % 
Åre kommun 7,5 % 5 % 30 000 2,5 % 
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Kf § 12 (forts) Dnr 2018-000037  

Överlåtelseavtal Peak Region AB  
En interimsstyrelse bildas som får i uppdrag att tillsammans med 
ägarkommunerna ta fram ett nytt aktieägaravtal och föreslå styrelsens 
fortsatta sammansättning.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Överlåtelseavtal Peak Region AB 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens presidium 

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

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta att 
sälja 30 000 aktier i bolaget Peak Region AB till Mittuniversitetets 
holdingbolag för nominellt aktiebelopp/kvotvärde. 

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

Kopia till 
Peak Region AB 
Mittuniversitetets holdingbolag 
Jonas Törngren, kommundirektör 
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Kf § 13 Dnr 2018-000002  

Översyn av regler samt blankett för kommunalt 
partistöd 
Kort sammanfattning 
Den 14 juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att blankett för redovisning 
av lokalt partistöd samt regler för lokalt partistöd ska ses över för att få en 
tydlighet i hur partistödet ska redovisas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att regler för kommunalt partistöd 

revideras enligt förslag. 

2 Kommunfullmäktige kompletterar blanketten för redovisning av 
partistöd med instruktion om vad redovisningen bör omfatta. 
Instruktionen är hämtad ur reviderade regler för kommunalt partistöd. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I regler för kommunalt partistöd, antagna den 9 december 2014, under 
rubriken ”Närmare om innehållet i redovisningen” finns följande text:  

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger 
en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Den närmare 
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns 
vissa vägledande uttalanden.  
”Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd 
som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det 
som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan inte partierna tvingas 
redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de 
föreslagna redovisnings- bestämmelserna ska tillämpas”. 
I texten ovan stryks sista meningen som börjar med ”Däremot kan inte…” 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts 
för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av 
redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts 
till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen eller 
landstinget samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
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Kf § 13 (forts) Dnr 2018-000002  

Översyn av regler samt blankett för kommunalt 
partistöd 
I ovanstående text stryks ”eller landstinget” som står i sista meningen. 

Förslag är att ovanstående text redigeras i reglerna för partistöd. Den 
reviderade texten läggs även, som en instruktion, till blanketten för 
redovisning av lokalt partistöd. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 24 januari 2018, § 7 
Tjänsteutlåtande 5 januari 2018 
Regler för kommunalt partistöd antagna den 9 december 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att regler för kommunalt partistöd revideras enligt förslag. 
Kommunfullmäktige kompletterar blanketten för redovisning av partistöd 
med instruktion om vad redovisningen bör omfatta. Instruktionen är hämtad 
ur reviderade regler för kommunalt partistöd. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, för iordningställande av blankett 
inklusive instruktion 

Då blanketten är klar skickas utdrag samt blankett till alla gruppledare med 
uppmaning om att komma in med redovisning av partistöd till senast den 20 
april 2018.  

Kommunikationsavdelningen för utlägg av blanketten på kommunens 
Intranät, Krokus. 
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Kf § 14 Dnr 2017-000343  

Begäran om tilläggsanslag, Hyreskostnad Crenada 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tilläggsanslag 

för hyra i Crenadahuset. 

___________________________________________________________ 

Bakgrund 
Socialnämnden har begärt ett tilläggsanslag på 400-450 tkr för ökad 
hyreskostnad i Crenadahuset i samband med behov av utökade lokaler. 
Bland annat hänvisar man till den utökning som skedde i samband med 
övertagande av verksamhet från en privat aktör. 

Kommunstyrelsen bestrider inte behovet av utökade lokaler men menar att 
den kostnad som Socialnämnden hade för köp av hemtjänst från den privata 
aktören bör rymma även lokalkostnader. Socialnämnden har dessutom redan 
fått ett tillskott för 2018 motsvarande 6,6 mkr. Av dessa skäl bör inte 
tilläggsanslag beviljas. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 24 januari 2018, § 10 
Tjänsteutlåtande 23 november 2017 
Socialnämnden 23 oktober 2017, § 150 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslår 
socialnämndens begäran om tilläggsanslag för hyra i Crenadahuset.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden  
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Kf § 15 Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen 

(2010:900) antar Bygglovstaxa 2018 för nämndens prövning enligt plan- 
och bygglagen. Taxan ska börja gälla från 1 mars 2018. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nämndens tidigare plan och 
bygglovstaxor gäller för ärenden som påbörjats innan 1 mars 2018. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att timersättningen är 1050 kronor för 
nämndens handläggning inom plan- och bygglagen (2010:900) och 
miljöbalken (1998:808). Avgiften gäller från och med 1 mars 2018. 
Avgiften indexuppräknas årligen vid varje kalenderår enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 

4. Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens timavgift för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet till 1200 kronor för normal 
offentlig kontroll och godkännandeprövning och 1050 kronor för extra 
offentlig kontroll och registrering. Avgiften gäller från och med 1 mars 
2018. Avgiften indexuppräknas årligen vid varje kalenderår enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

5. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken 
(1998:808) att revidera taxa inom miljöbalkens område angående 
strandskydd. Prövning av ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna är 10 timmar och börja gälla från 1 mars 2018. 

___________________________________________________________  

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden ser regelbundet över taxorna för att de ska ligga på 
en nivå som speglar de kostnader som nämnden har. Det har gjorts en 
genomgång och avgifterna ligger lågt i förhållande till kostnaderna, speciellt 
inom miljöbalkens område och livsmedelstillsynen. Görs ingen höjning 
innebär det att skattepengar går till att täcka kostnader som skulle kunna 
täckas med avgifter. 
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Kf § 15 (forts) Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
Utöver en höjning av timtaxan så föreslås också mindre ändringar i 
byggtaxan. Ändringarna gäller vissa anmälningsärenden där vi lägger ner 
betydligt mer tid än vad taxan anger samt en rabatt vid byggnation av flera 
likadana byggnadsverk där vår handläggning generellt går snabbare än vad 
taxan anger. 

Det har uttrycks önskemål om att ha enhetlig avgift inom nämndens samtliga 
områden. Detta innebär att livsmedelstillsynens avgift inte helt täcker 
kostnaderna.  

Jämförelse 
Förslaget på timtaxan för miljö 2018 kommer att hamna i nivå med 
Östersunds timtaxa 2017 och betydligt under Åres timtaxa 2017. Timtaxan 
kommer hamna över Strömsunds och Bergs timtaxa 2017. 

Förslaget på timtaxa för livsmedel 2018 kommer att hamna i nivå med 
Östersunds och Åres timtaxa 2017 samt för viss handläggning även i nivå 
med Bergs timtaxa. Timtaxan kommer hamna över Strömsunds timtaxa 
2017. 

Förslaget på timtaxa för bygg 2018 kommer att hamna över de jämförda 
kommunernas timtaxor 2017. 

Förslaget innebär att timtaxan för miljö och livsmedel kommer ligga i en 
nivå som är försvarbar i jämförelse med övriga kommuner som är granskade. 

Förslaget innebär att timtaxan för bygg kommer hamna över de granskade 
kommunerna. Här bör dock beaktas att avgiften för sökta bygglov och 
anmälningar inte i sig kommer innebära de högsta avgifterna då avgiften 
räknas ut på olika sätt i de olika kommunerna. 
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Kf § 15 (forts) Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
I Krokoms kommun räknas avgiften fram utifrån en genomsnittlig tid för en 
viss ärendetyp gånger timkostnaden. En del kommuner utgår inte från antal 
nerlagda timmar vid uträkning av avgift. Östersunds kommun har 
tillexempel en uträkningsmodell som utgår från antal byggda kvadratmetrar 
vilket ofta innebär väldigt höga avgifter för flerbostadshus och industrier. I 
Krokoms kommun hade vi en sådan modell tidigare men det innebar oftast 
att avgiften inte stod i paritet med nerlagd handläggningstid varför vi 
ändrade taxan.  

Det bör även beaktas att timtaxan 2018 jämförs mot timtaxor som gäller 
2017 och det är troligt att övriga kommuner har någon typ av 
indexuppräkning på mellan 1-3 %. 

Möjlighet att ändra avgift 
I den redan antagna miljötaxan ges bygg- och miljönämnden möjlighet att 
sänka eller efterskänka avgiften ifall det finns särskilda skäl. 

I den redan antagna byggtaxan ges bygg- och miljönämnden möjlighet att 
sänka eller höja avgiften för ett visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag 
om nämnden finner skäl som motiverar en sådan ändring.  

Bygg och miljönämnden har i dagsläget delegerat denna möjlighet till 
handläggare. Denna möjlighet används relativt sällan då taxorna är baserade 
på en generell handläggningstid för ett visst ärendeslag och den tiden speglar 
oftast den genomsnittsliga tiden som behövs för att hantera ärenden med fast 
avgift. I de befintliga taxorna finns även ärendetyper där avgiften baseras på 
antal nerlagda timmar i det specifika ärendet, detta används när det är svårt 
att på förhand anta tidsåtgång eller ärenden som inkommer väldigt sällan 
(gäller framförallt miljötaxan). 

Livsmedelstaxan innehåller ingen möjlighet att ändra avgiften men där görs 
istället en riskklassning av den tillsynade verksamheten. Riksklassningen är 
det som styr avgiften för tillsynen. 
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Kf § 15 (forts) Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
Taxa med tak 
I dag baserars i princip alla avgifter för bygglov och anmälningar på ett 
genomsnitt för respektive ärendetyp. Detta innebär att ett ärende som är 
lättare att utreda får stå för kostnaderna för de ärendena som är svårare att 
utreda. Många gånger är det svårt att på förhand veta hur mycket tid ett 
enskilt ärende behöver för att komma till beslut. Det som oftast gör att ett 
ärende tar mycket tid i anspråk är frågor som ligger utanför den sökandes 
möjlighet att påverka, tex grannar, utredningar och överväganden som måste 
göras. Det finns även ärenden som tar mycket tid på grund av sökande eller 
deras ombud inte har den kunskap som krävs för att sätta sig in i frågorna 
men där har vi som myndighet stor informationsskyldighet, vilket kan göra 
det svårt att hänvisa nerlagd tid till ett specifikt ärende.  

Det skulle kunna gå att ha en taxa som är timbaserad men med en 
maxkostand för avgiften. Detta skulle innebära att maxkostnaden måste vara 
betydligt högre än dagens avgifter för att kunna upprätthålla samma intäkter 
då vissa ärenden kommer hamna under dagens avgifter. Avgiften skulle inte 
bli lika förutsägbar som den är i dag och tiden som debiteras kan komma att 
ifrågasättas vilket tar mer tid i ärendet.  

Underlag för beslut 
Bygg- och miljönämnden 14 december 2017 
Tjänsteutlåtande 21 november 2018 
Bygglovstaxa 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till grundförslaget.  

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige 
besluta i taxans fem punkter. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(56) 

Sammanträdesdatum 
28 februari 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 15 (forts) Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____  

Kopia till 
Bygg- och miljönämnden 
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Kf § 16 Dnr 2016-000216  

Motion - Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det inte finns några 

hinder enligt lag att inrätta rastfaddrar på skolor. Barn- och 
utbildningsnämnden ser nyttan av motionens syfte och ställer sig positiv 
till att de skolor som önskar inrättar rastfaddrar, om man säkerställer 
organisation, ansvarfrågor och inom egen budget. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade beslut (2016-09-28, dnr 2016-000052) om att 
remittera den inkomna motionen om rastfaddrar till Barn- och 
utbildningsnämnden för återrapportering i Kommunfullmäktige senast i juni 
2017.  

Ärendet togs upp vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
2017-03-21 och återremitterades till förvaltningen för ytterligare utredning. 
Efter mailkontakt med en av ledamöterna för ett förtydligande har fokus 
lagts på hur andra kommuner har löst motsvarande farhågor som Krokoms 
rektorer lyft fram. 
Det krävs någon form av organisering för att få till en fungerande 
verksamhet. I de kommuner som förvaltningen har inhämtat underlag ifrån 
har verksamheten i en kommun byggt på SPFs egen organisering i form av 
ett projekt, i en annan kommun har verksamheten legat under en 
trygghetssamordnare centralt i kommunen och i den tredje kommunen 
byggde verksamheten på rektorns kännedom om de enskilda seniorerna som 
var aktiva i verksamheten.  

Sammantaget blir bedömningen att Krokoms skolverksamheter i dagsläget 
inte mäktar med, varken organisatoriskt eller ekonomiskt, att själva initiera 
och prioritera en start av en ny verksamhet med pensionerade rastfaddrar.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden ett avslag på motionen. 
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Kf § 16 (forts) Dnr 2016-000216  

Motion - Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor 
Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 5 december 2017, § 134 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola, 2017-11-16 
Motion Rastfaddrar, Kommunfullmäktige 2016-09-28 dnr 2016-000052 
Tjänsteutlåtande Rastfaddrar, Barn och Utbildningsnämnden 2017-03-21 
Rapport SPF Lomma, ”Seniorer i skolan”  
Rastfaddrar Myråsskolan, Borås, folder 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jannike Hillding, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar motionen med att det inte finns några hinder enligt lag att inrätta 
rastfaddrar på skolor. Barn- och utbildningsnämnden ser nyttan av motionens 
syfte och ställer sig positiv till att de skolor som önskar inrättar rastfaddrar, 
om man säkerställer organisation, ansvarfrågor och inom egen budget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare  
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kf § 17 Dnr 2017-000208  

Reglemente Kommunala Integrationsrådet, KIR 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunala integrationsrådet, 

KIR med följande ändringar. 

Ändring på sidan 5 i reglementet under rubriken ”Rådets 
sammansättning” med att ”Kommunstyrelsen utser en ordinarie ledamot 
tillika ordförande i rådet samt en ersättare. Rådet utser själv en vice 
ordförande bland sina ledamöter. 

Ändring av texten i sista stycket på sidan 5 som byts ut mot följande. 
”Målet när ledamöterna väljs bör vara att skapa en så stor bredd som 
möjligt vad gäller bakgrund och perspektiv på integrationsaspekterna i 
enlighet med rådet syfte.” 

 Ordet ”ska” ändras till ”kan” i sista punkten under rubriken Syfte på 
sidan 5, i reglementet. 

______________________________________________________________ 

Bakgrund 
Vid kommunstyrelsen den 13 september 2017 återremitterades förslag till 
reglemente för det kommunala integrationsrådet, KIR med begäran om att 
bredda rådets sammansättning så att kommunens samtliga nämnder var 
representerade. Skälet till detta var att kommunstyrelsen inte ansåg att 
integration är en ren socialnämndsfråga utan förutsätter insatser från alla 
nämnders verksamheter för att vara framgångsrik. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 24 januari 2018, § 8 
Tjänsteutlåtande integrationsråd 2017-12-13 
Reglemente kommunala integrationsrådet, KIR 
Beslut socialnämnden 2017-06-13 

Förslag som läggs på mötet och de som yttrar sig (forts) 
Malin Bergman, C, föreslår i ändring att ordet ”ska” ändras till ”kan” i sista 
punkten under rubriken Syfte på sidan 5, i reglementet. 

Jörgen Blom, V, yttrar sig. 
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Kf § 17 (forts) Dnr 2017-000208  

Reglemente Kommunala Integrationsrådet, KIR 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar reglemente för kommunala integrationsrådet, KIR med följande 
ändringar. Ändring på sidan 5 i reglementet under rubriken ”Rådets 
sammansättning” med att ”Kommunstyrelsen utser en ordinarie ledamot 
tillika ordförande i rådet samt en ersättare. Rådet utser själv en vice 
ordförande bland sina ledamöter. Ändring av texten i sista stycket på sidan 5 
som byts ut mot följande. ”Målet när ledamöterna väljs bör vara att skapa en 
så stor bredd som möjligt vad gäller bakgrund och perspektiv på 
integrationsaspekterna i enlighet med rådet syfte.” 
Till det har kommit ett förslag om att ordet ”ska” ändras till ”kan” i sista 
punkten under rubriken Syfte på sidan 5, i reglementet. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringen och sedan frågar han på 
ärendet i övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på ändringen på sidan 5 i reglementet finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 

Sofie Een, utvecklingssekreterare/utredare, för att revidera reglementet enligt 
beslutet. Efter revidering skickas det reviderade reglementet till 
kansliavdelningen för att läggas in i ärendet. 
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Kf § 18 Dnr 2017-000192  

Översyn av den politiska organisationen 
Kort sammanfattning 
Inför ny mandatperiod görs översyn av den politiska organisationen i 
kommunen.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i Krokoms kommuns 

kommunfullmäktige ändras från 45 till 41 ledamöter från och med valet 
2018. 

_________________________________________________________  
Paragrafen justeras omedelbart 

_____ 

Beskrivning av ärendet 
Hösten 2017 genomfördes en parlamentariskt sammansatt översyn av den 
politiska organisationen i Krokoms kommun. Utredningen visade på olika 
lösningar och alternativ. Efter diskussioner är Samverkanspartierna (C, M, 
Mp och Kd) och Socialdemokraterna i kommunen överens om att lägga fram 
ett förslag till kommunfullmäktige om att minska antalet ledamöter i 
fullmäktige från 45 till 41 ledamöter från och med valet 2018. 

Krokoms kommun har ca 11 000 röstberättigade innevånare. Enligt 
kommunallagen ska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige bestämmas till 
ett udda tal och som minst 31 i kommuner med över 8 000 till 16 000 
röstberättigade innevånare  

Kommunfullmäktiges presidium ges också uppdrag att vitalisera 
fullmäktiges arbetsformer och planera utbildningar och informationstillfällen 
för ledamöter. 

Fullmäktiges reglemente kommer att revideras där detta framgår.  
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Kf § 18 (forts) Dnr 2017-000192  

Översyn av den politiska organisationen  
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till grundförslaget. 

Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Niklas Rhodin, S, och Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att antalet ledamöter i Krokoms kommuns kommunfullmäktige 
ändras från 45 till 41 ledamöter från och med valet 2018. 

Till det har kommit förslag på avslag till grundförslaget. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

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

_____ 

Kopia till 
Inlagt i valportalen den 28 februari 2018 
Kommunfullmäktiges presidium 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
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Kf § 19 Dnr 2017-000284  

Handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar styrgruppens förslag till handlingsprogram för 

Framtidens boende för äldre i Krokoms kommun.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av handlingsprogrammet 
rapporteras årligen i samband med årsredovisningen till 
kommunfullmäktige.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att löpande uppföljning och redovisning 
ska ske i berörda nämnder och/eller kommunstyrelsen.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att styrgruppens uppdrag fortsättningsvis 
underställs kommunstyrelsen. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Socialförvaltningens uppdrag till boendeutredaren är att för kommunens 
räkning utreda det samlade framtida behovet av boende för äldre såväl inom 
socialtjänstens ram som inom ordinarie bostadsplanering.  

Utredningen ska presentera underlag för beslut om investeringar i, placering 
och utformning av nya särskilda boenden i Krokoms med anledning av en 
växande grupp äldre samt att presentera underlag för beslut om inriktning 
och balans mellan olika boendeformer och hemtjänst och hemsjukvård. 
Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2017. 

Uppdraget har letts av en politisk styrgrupp. Insyn har beretts målgruppen 
genom en referensgrupp. 

Liggande förslag till handlingsprogram från styrgruppen är också gruppens 
slutredovisning för behandling i kommunfullmäktige. 
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Kf § 19 (forts) Dnr 2017-000284  

Handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 28 februari, 2018, § 36 
Utlåtande 14 september 2017 
Handlingsprogram för Framtidens boende för äldre i Krokoms kommun, 
slutredovisning 
Bilaga 1. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun del 2 
Bilaga 2. Kommunfullmäktige 7 december 2017, § 85 
Bilaga 3. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun del 1 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, förslår bifall till punkterna 1, 2 (förut 3), 3 (förut 4), och 
4 (förut 5). 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som förslår att 
kommunfullmäktige antar styrgruppens förslag till handlingsprogram för 
Framtidens boende för äldre i Krokoms kommun. Kommunfullmäktige 
beslutar att uppföljning av handlingsprogrammet rapporteras årligen i 
samband med årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige beslutar att löpande uppföljning och redovisning ska 
ske i berörda nämnder och/eller kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 
beslutar att styrgruppens uppdrag fortsättningsvis underställs 
kommunstyrelsen. 

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

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 
Styrgruppen för framtidens äldreboende 
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Kf § 20 Dnr 2018-000050  

Valärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Stina Kimselius, M, väljs till ombud för Inlandskommunernas 

ekonomiska förening. 

2 Maria Söderberg, C, väljs till ombud i Peak Region AB. 

_____________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Moderaterna ska välja nytt ombud till Inlandskommunernas ekonomiska 
förening. Förslag finns om att välja Stina Kimselius, M, 

Efter fråga på att välja Stina Kimselius, M, till nytt ombud i Inlands-
kommunernas ekonomiska förening finner ordförande att kommun-
fullmäktige bifaller det. 

_____ 

Ombud till Peak Region AB ska väljas. Maria Söderberg, C, föreslås till 
ombud i Peak Region AB. 

Efter fråga på att välja Maria Söderberg, C, till ombud i Peak Region AB 
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
De valda 
Peak Region AB 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 
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Kf § 21 Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
  Dnr 22 
1 Socialnämnden: protokollsutdrag 171121, § 176, Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS 2017 
 
2 Krokomsbostäder AB: 171218, protokoll 
 
  Dnr 28 
3 Naboer AB: VD brev kvartal 4, 2017 
 
  Dnr KS 17/062 
4 Inlandskommunernas Ekonomiska förening, IEF: protokoll från styrelse-

sammanträde 171027 
 
5 Inlandskommunernas Ekonomiska förening, IEF: nyhetsbrev december 

2017 
 
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 
 
   Dnr KS 17/081 
1 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till 

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

    Dnr KS 17/137 

2 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i april 
2018. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från 
näringslivsenheten. 

  Dnr KS 17/190 
3 Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad 

mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i 
maj 2018. 
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Kf § 21 (forts) Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
     Dnr KS 17/205 
4 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

   Dnr KS 17/277 
5 Medborgarförslag – Pumptrack i Björkparken, Krokom. Förslaget 

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

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

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

  Dnr KS 17/305 
8 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

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

   Dnr KS 17/306 
9 Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 
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Kf § 21 (forts) Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
   Dnr KS 17/307 
10 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

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

   Dnr KS 17/308 
11 Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrar i familjer med 

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

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

    Dnr KS 17/323 
13 Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, Nyheden. 

 Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 
ärendet senast i april 2018. 

  Dnr KS 17/324 
14 Medborgarförslag – Säkra Kaxås skola långsiktigt. Förslaget 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
ärendet senast i  april 2018. 

    Dnr KS 17/325 
15 Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom. Förslaget 

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

    Dnr KS 17/334 
16 Medborgarförslag – Bana väg för växtkraft – Prioritera upprustning 
 av väg mellan Änge och Stavre. Förslaget remitteras till kommun-
 styrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 2018. 
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Kf § 21 (forts) Dnr 2018-000048  

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

  Dnr KS 17/367 
18 Medborgarförslag – Stärk återväxten inom sång och musik för unga. 

Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun. Förslag finns om att det 
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 

  Dnr KS 18/039 
19 Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid 

Hissmovallen i Krokom. Förslag finns om att det remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

  Dnr KS 18/040 
20 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslag finns om att det 

remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 
2018. 

   Dnr KS 18/062 
21 Medborgarförslag – Fritids för barn som har föräldrar som är arbetslösa 

eller föräldralediga. Förslag finns om att det remitteras till barn- och 
utbildningsnämnden som själv tar beslut senast i september 2018. 

_____ 
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Kf § 22 Dnr 2018-000047  

Avslutning 
Ordförande, Gunnar Hellström, C, påminner om att skriften ”Personlig 
säkerhet” finns att hämta längst ner i salen. Den handlar om händelser som 
man kan råka ut för som folkvald politiker. Kommunen håller också på att se 
över planen för Hot och Våld, förtroendevalda. 

Ordförande tackar för ett livaktigt och trevligt fullmäktige. 

_____ 
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Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§            §              §  

Anteck- 
ningar 

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

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§            §              §  

Anteck- 
ningar 

      
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:      
      
Rolf Lilja L     
Gabriella Carlsson L     
Katarina Rosberg L     
Peter Grundström L     
Maria Jacobsson L     
Birger Backlund (Annika Hansson) -     
Erika Öhlin (Viveca Asproth) -     
Leif Jonsson (Ova Norrman) -     
Karin Juleshaug (C Grahn Hellberg fr o m 13.00) L     
Göran Carlsson L     
Monica Dahlén L     
Mikael Karlsson L     
Judith Hult -     
Sune Elvstål L     
Ulla Jönsson (Ylwa Salomonsson) -     
Pär-Erik Berglund L     
      Annika Hansson E     
      Alf Edfeldt E     
      Ove Norrman E     
      Kjell Nilsson      
      Carina Grahn Hellberg (E)     
      Ylwa Salomonsson E     
      Gunnel Persson      
      Viveca Asproth E     
      
      
Vänsterpartiet:      
      
Jörgen Blom L     
Mona Puttick L     
Marie Svensson (Ulla-Greta Rexner) -     
Nehro Mostafaee L     
      Eva-Britt Jonsson      
      Ulla-Greta Rexner E     
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
 
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

 
 
När- 
varo 

 
 
Omröstningar 
§             §             §  

 
 
Anteck- 
ningar 

      
Miljöpartiet - de gröna:      
      
Jan Runsten L     
Eva Ljungdahl L     
      Dmitar Savic´      
      Marianne Hallsten      
      
      
Sverigedemokraterna      
      
Jan Englund L     
Ronny Karlsson L     
Clas Sundbergh L     
      
      
Vid upprop 33 L     
   9 E     
 42     
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