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Kf § 1

Dnr 2020-000012

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Nya ersättare
Håkan Larsson är ny ersättare för Centerpartiet.
Protokollets justering och val av justerare
Astrid Lönn Jern, C och Jenny Palin, S, utses att justera protokollet
måndagen den 9 mars 2020.
Upprop
Vid uppropet noteras 32 ledamöter, 8 ersättare och 1 vakant fram till klockan
13.00.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 20
februari och kallelse skickades ut den 14 februari 2020.
Fastställande av dagordning
Ärende 6, Allmän politisk debatt flyttas upp i dagordningen och behandlas
efter ärende 1, Öppnande. I övrigt fastställs dagordningen.
Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige

Justerandes sign

1

Ronny Karlsson, SD, fråga till barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn Jern, C, om biblioteket.

2

Ronny Karlsson, SD, fråga till barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn Jern, C, om kulturskolan.

3

Jan Englund, SD, fråga till barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn Jern, C, om modersmålsundervisning.

4

Jan Englund, SD, fråga till socialnämndens ordförande Andreas
Karlsson, C, om arbetslöshetssiffrorna för utlandsfödda.

5

Marie Svensson, V, fråga till socialnämndens ordförande Andreas
Karlsson, C, om socialnämndens ekonomiska ram.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 1 (forts)

Dnr 2020-000012

Öppnande
6

Nehro Mostafaee, V, fråga till barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn Jern, C, om fritids och förskolan i Landön.

7

Rasmus Ericsson, KD, fråga till Marie Svensson, V, om Vänsterpartiets
budget.

8

Marie Svensson, V, fråga till barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn Jern, C, om skolutredning.

Informationer
Aktuellt från kommunfullmäktige
Gunnar Hellström, ordförande
 Allmän politisk debatt – Nästa ämne, klimatet
 Utbildningar
 Ärendehantering - Motioner och medborgarförslag
Aktuellt från kommunstyrelsen
Karin Jonsson, ordförande
 Näringslivsutskottet
 Ärenden i kommunstyrelsen
 Verksamhetskonferensen
 Ny politisk organisation
Redogörelse – Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Jessica Malander, miljö- och hälsoskyddsinspektör och Tom Larsson, byggoch miljöchef.
_____
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Kf § 2

Dnr 2020-000013

Allmänhetens frågestund
Åke Ringdahl frågar om Myhrbodarna.
Jan Runsten, MP, svarar.
_____
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Kf § 3

Dnr 2020-000014

Frågor
Ronny Karlsson, SD, frågar barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn Jern, C, om biblioteket: I budgeten för barn- och
utbildningsnämnden kan man läsa angående bibliotek att verksamheten för
Krokoms bibliotek tar in cirka 1,5 miljoner per år i intäkt. Vad består dessa
intäkter av?
Astrid Lönn Jern, barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande
svarar
Intäkter som kommer in till Bibliotek är följande statsbidrag:
Digidel = Projekt med IT för medborgare, cirka 335 tkr.
Försäljning av bibliotekstjänst till regionen, cirka 370 tkr.
Olika intäkter från kulturrådet, cirka 875 tkr.
_____
Ronny Karlsson, SD, frågar barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn Jern, C, om kulturskolan: När man tittar i budgeten
för barn- och utbildningsnämnden så ser man att kulturskolan har cirka
800 000 kronor i intäkt. Vad består dessa intäkter av förutom terminsavgiften
för kulturskolan?
Astrid Lönn Jern, barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande
svarar
Intäkterna som kommit in till Kulturskolan är följande:
Kulturskoleavgifter, cirka 360 tkr.
Statsbidrag i form av:
Skapande skola, cirka 285 tkr.
Statsbidrag Kultturrådet (Musikbussen), cirka 270 tkr.
_____
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Kf § 3 (forts)

Dnr 2020-000014

Frågor
Jan Englund, SD, frågar barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn Jern, C, om modersmålsundervisning:
1

Vad kostar modersmålsundervisningen respektive studiehandlingen i
matte, naturorienterande ämnen (NO) och samhällsorienterande ämnen
(SO) för kommunens 240 elever med utländsk bakgrund.

2

Hur många år har elever rätt till modersmålsundervisning.

Astrid Lönn Jern, barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande
svarar
1. Personalkostnaderna inklusive personalomkostnader för
modersmålsundervisning är cirka 240 000 kronor/månad och för
studiehandledning cirka 270 000 kronor/månad. Behovet av lärarnas
scheman förändras hela tiden, så detta är ett genomsnitt.
Sedan tillkommer också kostnader för resor mellan skolor.
2. Om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade
undervisningstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i
högst sammanlagt sju läsår under elevens skoltid. Men det gäller inte om
modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om
eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning. Då har eleven
rätt att läsa modersmålet längre.
_____
Jan Englund, SD, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C,
om hur arbetslöshetssiffrorna för utlandsfödda, män respektive kvinnor, ser
ut för Krokoms kommun.
Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar
Arbetslösheten för utlandsfödda är 21,2 % totalt män och kvinnor.
Män har 22,6%.
Kvinnor 19,7 %.
_____
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Dnr 2020-000014

Frågor
Marie Svensson, V, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson,
C, om hur ni (det blågröna styret) kommer att agera under 2020 för att
socialnämndens verksamheter ska vara välfungerande då nämnden bara fått
en ramökning som motsvarar cirka halva underskottet från ifjol. Vad har ni
för politiska visioner och planer för att vända detta.
Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar
Hur kommer ni att agera under 2020 för att socialnämndens verksamheter
ska vara välfungerande då nämnden bara fått en ramökning som motsvarar
cirka halva underskottet från ifjol.
Vi har nu genomfört en omorganisation i förvaltningen från sju till fem
verksamhetsområden. Detta är ett sätt att få för att få de olika
verksamheterna att arbeta mer tillsammans och på det sättet få de att arbeta
tillsammans både för ekonomin och till större medborgarnytta.
Vad har ni för politiska visioner och planer för att vända detta?
Jag skulle vilja svara på frågan så här:
Våra politiska visioner är att vi skall finnas till för alla medborgare i
Krokoms kommun med olika behov.
Därför fortsätter arbetet med att höja kvalitén för våra medborgare men till
oförändrad kostnad. Vilket är ett måste inför framtiden.
I verksamhetsplanen har nämnden tagit beslut på att vi skall ha en
ekonomi/kvalitetsrapport en gång per år. Den skall analysera utfallet i
relation till nationella kvalitetsmätningar Kolada och Öppna Jämförelser som
vi sen tar ställning till och vilka politiska beslut vi måste ta för att nå våra
uppsatta mål.
Din fråga önskar väl även ett svar på hur vi i detaljbudgeten fördelat de 330
miljoner vi har till förfogande.

Justerandes sign
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Kf § 3 (forts)

Dnr 2020-000014

Frågor
Det är i huvudsak fyra verksamheter som vi har som vi tillsammans med
verksamheten arbetar nära för att klara budgetramarna 2020.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)

9 miljoner

2019 var ett år där vi hade en ökad kostnad på placering av barn och unga.
Detta vet vi om men vi har nu börjat att arbetat hem och placerat om
ungdomar från hem för vård eller boende (HVB) till familjehem. Vi arbetar
också med tidiga samordnade insatser tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden för att vi skall nå dessa ungdomar tidigare.
Stöd och service

7 miljoner

Här ser vi redan nu att det långsiktiga arbetet med att höja kvalitén och sänka
kostnaderna följer den uppsatta plan som vi gjort, exempelvis att vi kommer
få ett nytt boende i Nälden klart i juni som också gör högre kvalité och
samtidigt sänker kostnaderna.
Särskilt boende

5 miljoner

Detta underskott beror på ett antal saker som inte kommer tillbaka 2020.
Exempel: Räkning från regionen som är från 2015 och för lågt nyckeltal på
bemanning på Orion. Här ser vi nu att vi är i balans.
Bemanningspoolen

3 miljoner

Där vi skall följa arbetet nu framåt och se hur det utvecklas.
Utöver dessa så har vi även satsat på olika verksamheter så som till
verksamheten Hälsa sjukvård där vi satsar för att vi skall kunna stödja de
individer som har behov av stöd i hemmet.
Med dessa åtgärder arbetar vi vidare för att vi klara budget för 2020.
Vi ser även att vi måste arbeta mer tillsammans med andra kommuner och
Regionen för att vi både behöver det och att vi kan förbättra för våra
medborgare.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2020-000014

Frågor
Nehro Mostafaee, V, frågar barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn Jern, C, om fritids och förskolan i Landön.
1

På vilket sätt har vårdnadshavare informerats om stängning av
verksamheten i Landön och flytt till Tulleråsen.

2

På vilket sätt har barnens bästa beaktats.

3

Önskan om dialog har framförts av föräldrar och företagare genom brev.
Kommer ni tillmötesgå dem med dialog.

Astrid Lönn Jern, barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande
svarar
1

Angående att ärendet låg med handlingarna till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde på tisdag så utgick ett brev till
vårdnadshavarna under fredagen som information där det förelåg två
alternativ:
1 Flytta barnen till Änge respektive Tulleråsen.
2 Tillföra medel för fortsatt verksamhet.

2

Ärendet har tagits bort från nämnden och är i nuläget inte aktuell.

3

Ja , det är klart att vi ska ha en bra dialog med vårdnadshavare och andra
berörda.

_____
Rasmus Ericsson, KD, frågar Marie Svensson, V, när vi kommer få se
Vänsterpartiets detaljbudget som Vänsterpartiet hänvisar till.
Marie Svensson, V, svarar
Vänsterpartiet i Krokom sitter i opposition. Det är väldigt komplicerat att ta
fram en egen detaljbudget då vi varken har den politiska tiden eller utrymmet
att göra en detaljbudget då vi är fritidspolitiker samt att det skulle uppta
mycket av tjänstemännens tid i onödan då vår rambudget som vi byggt vårt
resonemang och satsningar på redan har fallit kommunfullmäktige.
Vänsterpartiet i Krokom gör varje år en egen rambudget – övergripande för
kommunens verksamheter.
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Kf § 3 (forts)

Dnr 2020-000014

Frågor
Den presenterar vi varje år här i talarstolen på fullmäktige och den finns att
tillgå i vårat ärendesystem så du kan ta del av den där. Vi har inte hänvisat
till någon detaljbudget i socialnämnden utan till vår rambudget och det är av
den anledningen som vi väljer att inte delta i beslutet då det är er budget som
styr.
_____
Marie Svensson, V, frågar barn- och utbildningsnämndens 1:e vice
ordförande Astrid Lönn-Jern, C om det ska göras ytterligare en
skolutredning efter den Ensolution gjort eller vad ska göras.
Astrid Lönn Jern, barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande
svarar
Det finns ett påbörjat arbete som vi tillsammans ska arbeta vidare med och
avsluta. Till hjälp har vi delar av Ensolutions utredning. Det är ingen ny
utredning på gång.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 4

Dnr 2020-000015

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

Dnr KS 2020/052
Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom.
Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.

Dnr KS 2020/062
2 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
3

4

Dnr KS 2020/073
Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/058
Motion – Sopsortering. Motionen skickas till kommunstyrelsen för
remittering.

_____
Kopia till
Förslagsställare
Remissinsatser
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kf § 5

Dnr 2020-000016

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen redovisar:


Det har gjorts en uppföljning av revisionsbudgeten 2019.



Revisionsgruppen ser positivt på att kommunstyrelsen följer upp
revisionsrapporterna två gånger per år.



Den risk- och väsentlighetsanalys som gjordes på kommunfullmäktige i
december 2019 har ställts samman och överlämnas till presidium och
nämndsordföranden.



Revisionsplan 2020 för Krokoms kommun.



Revisionsrapport - Granskning av samverkan avseende hälso- och
sjukvård och sociala insatser för psykiskt funktionshindrade.



Skriften ”Ansvaret som ledamot i nämnd” från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR).

Björn Hammarberg, M, Andreas Karlsson, C, Marie Svensson, V och
Gunnar Hellström, C, yttrar sig
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 6

Dnr 2020-000054

Allmän politisk debatt - Vi gör plats för växtkraft-Vad
betyder det?
Kommunfullmäktige håller en allmän politisk debatt under temat ”Vi gör
plats för växtkraft – Vad betyder det?”
Följande ledamöter håller inledningsanförande: Niklas Rhodin S, Björn
Hammarberg, M, Jan Runsten, MP, Marie Svensson, V, Ronny Karlsson,
SD, Niclas Höglund, JVK, Rasmus Ericsson, KD samt Karin Jonsson, C.
Övriga som deltar i debatten är: Andreas Karlsson, C, Jan Englund, SD,
Håkan Larsson, C, Marcus Danielsson, SD, Hans Åsling, C, Claes-Göras
Bergh, S, Maria Jacobsson, S, Astrid Lönn Jern, C, Karin Wallén, C, Tommy
Lennartsson, C, Carl-Oscar Fransson, M.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 7

Dnr 2019-000108

Medborgarförslag - Rusta upp vägen mellan Änge och
Stavre, Offerdal
Kort sammanfattning
Ett medborgarförslag om att rusta upp vägen mellan Änge och Stavre har
inkommit. Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för svar
i kommunfullmäktige senast februari 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med text som framgår
under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från förslagsställare, som önskar att
kommunen prioriterar att rusta upp vägen mellan Änge och Stavre.
Svar på medborgarförslaget
Vi förstår frustrationen med en dålig grusväg. Vi har i Krokoms kommun
5 470 kilometer väg varav 4 850 kilometer är grusväg. Alla dessa kilometer
väg är i de flesta fall av det skick som beskrivs i medborgarförslaget mellan
Änge och Stavre. Kommunen försöker driva att det ska prioriteras mer
pengar till underhåll för dessa vägar. Det har från kommunens sida
föreslagits Grusvägspaket, EU projekt, med mera, för att säkra att vägarna är
farbara under hela året, för att möjliggöra att medborgare kan bo och arbeta i
hela våran kommun. De flesta av dessa kilometer väg är Trafikverkets, så
kommunen kan inte gå in och göra som de tycker med deras vägar. Det är
också statliga medel som ska användas för att underhålla och belägga dessa
vägar. Kommunen bör inte gå in med skattemedel för att förbättra statliga
vägar utan behöver sina skatteintäkter till att tillhandahålla kommunal
service.
Tyvärr har inte vår region fått några extra pengar till underhåll av
grusvägarna. Pengarna till Länstransportplanerna fördelas av Regeringen,
där sedan Regionen får i uppdrag att prioritera åtgärder i länet.

Justerandes sign
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Dnr 2019-000108

Medborgarförslag - Rusta upp vägen mellan Änge och
Stavre, Offerdal
Kommunerna har då skickat in sina önskemål om prioritering för respektive
kommun, där har Krokom alltid framhållit behovet av att rusta grusvägarna.
Länstransportplanen revideras vart 4:e år och det börjar närma sig en
uppdatering av den igen. Krokoms kommun kommer fortsatt att kämpa för
att grusvägarna ska underhållas och förbättras men behovet är att
fördelningsmodellen av pengar till Länstransportplanerna förändras, så att
mer pengar till nya vägar och ombyggda vägar kommer till vårat län.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 januari 2020, § 5
Tjänsteutlåtande 2 januari 2020
Karta - Slitlager Krokoms kommun
Medborgarförslag – Rusta upp vägen mellan Änge och Stavre, Offerdal
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens föreslag, som föreslår att
kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med text som framgår
under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
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Dnr 2019-000375

Renhållningstaxa 2020, taxeplan 2021-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om höjning av renhållningstaxan med 9,2
% från och med 1 maj 2020.
2. Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om taxeplanen för åren
2021 och 2022, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
3. Kommunfullmäktige beslutar om årliga taxebeslut enligt denna modell,
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att man utreder totala intäkten så att
basfinansieringen tar hänsyn till att det kan bli färre tömningar på
avfallsidan.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 december 2019, §
112. Nedan framgår i protokollsutdraget från sammanträdet.
Krokoms renhållningstaxa är mycket låg jämfört med andra kommuner. Till
följd av stora investeringar och andra kostnadsökningar behöver
renhållningstaxan höjas. Kostnadsökningen per hushåll beräknas till 125
kronor per år.
Renhållningsverksamheten har länge haft god och stabil ekonomi. Taxan har
hållits låg och oförändrad under många år. Ökade kapital-, personal- och
verksamhetskostnader gör det nu nödvändigt att se över taxan.
I kommunfullmäktiges investeringsbeslut finns investeringar för cirka 40
miljoner kronor under åren 2020-2022. Investeringarna medför ökade
kapitalkostnader från 1 400 000 kronor 2019 till 3 100 000 kronor 2023.
Även personalkostnaderna ökar något till följd av den resursförstärkning
som krävs för att genomföra investeringarna. Uppskattad kostnadsökning
2020 jämfört med 2019 är cirka 400 000 kronor. Årligen tillkommer också
kostnader för löneökningar enligt kollektivavtal med cirka 100 000 kronor.
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Dnr 2019-000375

Renhållningstaxa 2020, taxeplan 2021-2022
Ökade kostnader för avfallsförbränning, fjärrtransporter och
avfallsbehandling ger tillsammans med den nya förbränningsskatten årliga
kostnadsökningar på cirka 1 200 000 kronor. Dessutom tillkommer ökade
kostnader för el, bränsle och snöröjning, som har stigit konstant under flera
år.
Renhållningsverksamheten ska varje år redovisa nollresultat och alltså ha
lika stora kostnader som intäkter. För att klara det behöver taxan justeras
under flera år med de belopp som redovisas i bilaga 1.
Taxejämförelser med andra kommuner redovisas i bilaga 2. Observera att de
flesta andra kommunerna redan infört separat matavfallsinsamling.
För ett normalt hushåll (enfamiljsbostad) motsvarar en höjning på 9,3 % en
merkostnad på 125 kronor per år. 2019 är den genomsnittliga
renhållningsavgiften 1300 kronor per hushåll och år.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 januari 2020, § 9
Samhällsbyggnadsnämnden den 5 december 2019, § 112
Bilaga 1. Taxejusteringsplan, med komplettering
Bilaga 2. Taxejämförelser
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Englund, SD, Niclas Höglund, JVK och Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige att besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag:
- att besluta om höjning av renhållningstaxan med 9,2 % från och med 1
maj 2020.
- att fatta inriktningsbeslut om taxeplanen får åren 2021 och 2022.
- att besluta om årliga taxebeslut enligt denna modell.
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Dnr 2019-000375

Renhållningstaxa 2020, taxeplan 2021-2022
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga till att man utreder
totala intäkten så att basfinansieringen tar hänsyn till att det kan bli färre
tömningar på avfallsidan.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-000317

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och
redogörelse
Kort sammanfattning
I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att bygg- och miljönämnden
ska återkomma till nästa kommunfullmäktige med en redovisning hur taxan
för offentlig kontroll av livsmedel beräknas samt hur man säkerställer en
nationell och effektiv handläggning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godtar redogörelsen från bygg- och miljönämnden.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljönämndens förslag till ny taxa för offentlig kontroll av
livsmedel antogs av kommunfullmäktige den 4 december 2019 med följande
reservationer:
1. Befintlig timavgift bibehålls.
2. Indexuppräkning tas bort under § 5.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att bygg- och miljönämnden till nästa
kommunfullmäktige ska återkomma med redovisning hur taxan beräknas
samt hur man säkerställer en nationell och effektiv handläggning. I samband
med detta kan timavgiften komma och justeras.
Jessica Malander, miljö- och hälsoskyddsinspektör och Tom Larsson, byggoch miljöchef redogör för ärendet.
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden den 10 februari 2020, § 8
Redogörelse kommunfullmäktige 27 februari
Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala
taxor avseende livsmedelskontroll.
Rapport L-2019 nr 07 Sveriges livsmedelskontroll 2018
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Dnr 2019-000317

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och
redogörelse
Rapport 2017:9 Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal
samverkan.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jan Englund, SD, Claes-Göran Bergh, S och Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Efter fråga på om kommunfullmäktige godtar redogörelsen från bygg- och
miljönämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Bygg- och miljönämnden
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Dnr 2019-000324

Revidering av reglemente för intern kontroll
Kort sammanfattning
Reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige den 9
december 2014. Revidering av reglementet gjordes 2017. Under hösten 2019
har kommunens kvalitetssamordningsgrupp kontrollerat reglementet och
föreslår att vissa revideringar utförs.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner revidering av reglemente för intern
kontroll.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Under 2018 och 2019 har kommunens styrsystem förändrats vilket betyder
att internkontrollen behöver förändras så att den stämmer överens med
styrsystemet. De ändringar som föreslås redovisas i bilagan
”Revideringsinformation 20191002”.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 januari 2020
Tjänsteutlåtande 28 oktober 2019
Reglemente för intern kontroll den 28 oktober 2019
Revideringsinformation 20191002 den 2 oktober 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rasmus Ericsson, KD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner revidering av reglemente för intern kontroll.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
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Dnr 2019-000324

Revidering av reglemente för intern kontroll
_____
Kopia till
Kvalitetssamordningsgruppen via Sofie Eén, kommunsekreterare
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Dnr 2019-000220

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun,
2019-2035
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 5 december 2019 och
föreslår att riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras för att skickas på remiss till kommunala
pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet. Krokomsbostäder
ska nu i arbetet i återremissen och även framåt involveras i framtagande
av bostadsförsörjningsplaner.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett övergripande strategiskt styrdokument
som fastslår kommunens mål för bostadsförsörjningen och utvecklingen av
bostadsbeståndet. Syfte med riktlinjer för bostadsförsörjning är att bidra till
en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning i kommunen. Det ska vara en länk
mellan översiktsplanen - här ska vi bygga - och tillväxtstrategin - så ska vi
växa - genom att svara på vad vi ska bygga.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 5 december 2019, § 113
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjer för bostadsförsörjning, fördjupningsdel, bilaga
Kommunstyrelsen 22 januari 2020, § 13
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att ärendet återremitteras för att skickas på
remiss till kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg till motiveringen till återremiss att
Krokomsbostäder ska nu i arbetet i återremissen och även framåt involveras i
framtagande av bostadsförsörjningsplaner.
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Dnr 2019-000220

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun,
2019-2035
Ajournering begärs klockan 14.35-14.40.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms
kommun.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet samt ett
tilläggsförslag till motiveringen till återremiss.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska avgöras i dag.
Omröstning begärs.
De som vill att ärendet ska avgöras i dag röster Ja och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.
Med 38 Nej och 3 Ja finner ordförande att ärendet ska återremitteras.
Efter fråga på tilläggsförslaget till motiveringen till återremiss finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-000071

Motion - Utökat brandvärn
Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt nedan.
_____________________________________________________________
Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion:
Att kommunen inleder en diskussion med Jämtlands Räddningsförbund och
lägger fram ett förslag på hur och vem som skulle kunna ansvara för sådana
utbildningsdagar.
Att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan när förslagen har lagts fram av
tjänstemännen i de respektive organisationerna Krokoms kommun och/eller
Räddningsförbundet.
Svar på motion
Samtal har inletts med Räddningstjänst och Länsstyrelsen i frågan och
kommunen deltar redan i det arbete som pågår med att se över hur länet, med
Länsstyrelsen, kommunerna och förbundet, tillsammans ska arbeta med
spontanfrivilliga och organiserat frivilliga. Det är viktigt att vi samarbetar
kring hur vi gemensam ser på detta då länet är litet sett till resurserna.
Arbetet med frivilliga kommer också att ingå i arbetet med framtagande av
kommunens trygghetspunkter. Där utreds frågan i samband med att vi tar
fram var och hur trygghetspunkterna ska fungera. Utbildare och ansvarig för
innehåll kommer att utredas som steg 2.
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Dnr 2019-000071

Motion - Utökat brandvärn
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad då arbetet redan pågår om hur vi
i samverkan med övriga aktörer i länet gemensamt och inom ramen för
trygghetspunkterna ska arbeta med de frivilliga resurserna.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 januari 2020, § 8
Tjänsteutlåtande 13 januari 2020
Motion – Utökat brandvärn
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige besvarar motionen med text som framgår under
rubriken “Svar på motionen”.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Malin Bergman, säkerhetsskyddschef, samordnare krisberedskap, säkerhet &
totalförsvar
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Dnr 2019-000343

Motion - Handläggningstider medborgarförslag
Kort sammanfattning
Bengt Olofsson, M, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med förslag om att minska handläggningstiden för medborgarförslag till 3
månader.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen utifrån pågående utredning.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Bengt Olofsson, M, yrkar i en motion att handläggningstiden för
medborgarförslag minskas från dagens handläggningstid på 12 månader till 3
månader. Motionen avser alla former av medborgarförslag, exempelvis Eförslag och liknande.
Rättelse - Dagens handläggningstid är enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning 6 månader och inte 12 månader som motionsställaren skriver i
motionen.
Politiken i kommunen har uttryckt viljan att förstärka invånarnas möjligheter
att påverka den demokratiska processen. Invånare i kommunen ska ges bättre
förutsättningar att medverka till kommunens utveckling genom att lämna
förbättrings- och förändringsförslag. Krokoms kommun vill skapa
engagemang, genom dialog, utveckling av idéer och återkoppling till
förslagsställare. Ambitionen är att ge förslagsställaren möjlighet att vara
delaktig i hela processen från förslag till beslut. Ärenden behöver hanteras
effektivare, med kortare handläggningstider.
Det finns en projektgrupp i kommunen som utreder hur detta kan
möjliggöras och utifrån det föreslås att motionen avslås.
Kommunstyrelsens presidie och kommunstyrelsen har fått information om
pågående arbete.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 januari 2020, § 7
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Dnr 2019-000343

Motion - Handläggningstider medborgarförslag
Tjänsteutlåtande 8 januari 2020
Motion – Handläggningstider medborgarförslag
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen utifrån pågående utredning.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
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Dnr 2018-000258

Motion - Satsning på härproduktion
Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige angående satsning på härproduktion.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att diskussioner
om förändrad inköpsprocess fortfarande pågår med övriga kommuner
och Region Jämtland Härjedalen samt att Krokoms kommun redan på
olika sätt arbetar för att få fler lokala företag och föreningar att lämna
anbud i kommunens upphandlingar.
_____________________________________________________________
Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion att:
1. Krokoms kommun ser över möjligheterna att köpa fler lokala produkter
och redovisar dessa för kommunfullmäktige.
2. Krokoms kommun ser över möjligheterna att köpa fler lokala tjänster och
redovisar dessa för kommunfullmäktige.
3. Krokoms kommun genomför och utvärderar någon/några satsningar på
Härproduktion (inköp av lokala produkter eller tjänster) under
mandatperioden 2018-2022.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 24 oktober 2019.
Nedan framgår i samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag.
Krokoms kommun ser gärna att fler lokala producenter, företagare och
föreningar lämnar anbud i kommunens upphandlingar.
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Dnr 2018-000258

Motion - Satsning på härproduktion
Inköp som Krokoms kommun gör måste dock ske utifrån reglerna för
offentlig upphandling och då främst utifrån lagen om offentlig upphandling
(LOU) SFS 2016:1145. 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. Det får inte förekomma lojalitet mot det
egna landets leverantörer, de lokala leverantörerna eller tidigare leverantörer.
Valet av leverantör måste ske på affärsmässiga grunder och baseras på
vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa
villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, måste få möjlighet
att vara med på samma villkor i varje upphandling.
I kommunfullmäktigebeslut daterat 28 februari 2018, dnr 2017-000033,
avslogs ett medborgarförslag om att Krokoms kommun föreslogs att initiera
och driva ett projekt där kommunen skulle arbeta med förutsättningar,
styrning och metoder för lokala upphandlingar i syfte till att kommunen
skulle köpa in så mycket lokalproducerade varor som möjligt. Detta gällande
i första hand lokalproducerad mat.
Avslagsbeslutet grundade sig i de diskussioner om en förändrad
inköpsprocess som pågick med övriga kommuner och Region Jämtland
Härjedalen.
Diskussioner om en förändrad inköpsprocess och eventuell hopslagning av
de tre nämnderna Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan,
Gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter samt Gemensam nämnd för samverkan inom drift och
service, utveckling samt specialistfunktioner pågår fortfarande. Region
Jämtland Härjedalens e-strateg har fått i uppdrag att utreda om en
hopslagning är ett bra alternativ eller inte. Utredningen beräknas vara klar
under 2021.
Fram tills utredningen är klar och beslut har fattats om de tre nämndernas
framtid arbetar Krokoms kommun tillsammans med den Gemensamma
Upphandlingsnämnden med att anpassa upphandlingarna så långt det är
möjligt inom ramen för LOU så att även lokala producenter, företag och
föreningar ska ha möjlighet att lämna anbud i kommunens upphandlingar.
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Dnr 2018-000258

Motion - Satsning på härproduktion
I utredningsrapporten som kommundirektören presenterade gällande
motionen om att ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen
daterat 12 oktober 2018, KS 2018-000263, kan man läsa att Krokoms
kommun bland annat arbetar med följande för att stimulera till att fler lokala
producenter, företag och föreningar lämnar anbud:
1. Näringslivskontoret i samarbete med inköp- och
upphandlingssamordnaren och/eller Upphandlingskontoret anordnar
träffar för företag där företagen får en genomgång av hur
anbudsprocessen går till och hur de praktiskt gör för att lämna ett anbud.
(Under våren 2019 genomfördes till exempel två anbudsskolor för
företag och företag inom de gröna näringarna, samt en
Näringslivskontoret-med-vänner-träff hade tema upphandling).
2. Aktuella upphandlingar annonseras, för närvarande, via
upphandlingsverktyget Visma Tendsign liksom kommunens hemsida,
och Upphandlingskontorets hemsida. Information om aktuella
upphandlingar skickas även ut via Näringslivskontorets nyhetsbrev.
Intresserade företag och föreningar kan således kostnadsfritt på olika sätt
bevaka vilka upphandlingar som kommunen genomför.
3. Krokoms kommun arbetar för att inte ställa för höga krav i
upphandlingarna som inte marknaden kan leva upp till samt arbetar för
att kraven ska stå i proportion till upphandlingens storlek och värde samt
vara relevanta för föremålet för kontraktet. Vidare strävar kommunen
efter att texter i upphandlingsdokumenten ska vara tydliga och
lättförstådda, inte byråkratiskt krångliga.
4. Upphandlingarna ska delas upp i mindre delar/volymer där det är möjligt
för att stimulera till att fler småföretag och föreningar har möjlighet att
lämna anbud.
5. Anbudstiderna ska inte vara för korta, då småföretag och föreningar ofta
har ont om tid och begränsade resurser. Anbudstiderna ska förlängas med
hänsyn till helgdagar och med hänsyn till hur komplicerad
upphandlingen är.
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Motion - Satsning på härproduktion
6. Vidare ska för kort tid mellan upphandlingens avlutande och påbörjan av
leverans undvikas. Mindre företag och föreningar kan behöva viss tid på
sig från besked om tilldelning av kontrakt och tidpunkt för leverans.
7. Och den som upphandlar ska acceptera delbetalningar i de kontrakt där
det är möjligt istället för att betala hela summan efter utfört arbete.
8. Krokoms kommun ska även återkoppla till de företag som inte tilldelats
upphandlingskontrakt. Det möjliggör förbättringar inför nästa
upphandling.
Vidare så har Krokoms kommun under våren 2019 infört dialogkrav
gällande social hänsyn i upphandlingar. Det innebär att avtalsleverantörer
förutsätts delta i ett dialogmöte där de får information om vilka möjligheter
de har att ta emot personer i arbete och praktik som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
För kännedom så finns nytt ramavtal för livsmedel från och med 1 mars
2019. Inför upphandlingen inbjöds de lokala producenterna att lämna anbud.
Det var dock enbart en lokal producent som valde att delta.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 11 december 2019, § 223
Samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019, § 101
Motion – Satsning på härproduktion
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att diskussioner om
förändrad inköpsprocess fortfarande pågår med övriga kommuner och
Region Jämtland Härjedalen samt att Krokoms kommun redan på olika sätt
arbetar för att få fler lokala företag och föreningar att lämna anbud i
kommunens upphandlingar.
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Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kort sammanfattning
Förslagsställaren har i sin motion om flexibel barnomsorg yrkat att:
1. Krokoms kommun snarast påbörjar arbetet för att tillgodose antalet
platser där behov finns.
2. Krokoms kommun har en långsiktig och flexibel plan för barnomsorg i
kommunen där planen tillmötesgår medborgarnas behov och möjliggör
fler eller färre barnomsorgsplatser utifrån ett hållbarhetstänk och behov.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses vara besvarad.
Motivering: Ett arbete pågår redan inom kommunen med syftet att
organisera en effektiv skolstruktur avseende förskolor och skolor.
_____________________________________________________________
Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Då förslagsställaren lämnande in sin motion rådde det en stor brist på
förskoleplatser längs hela E14-stråket i Krokoms kommun. Situationen har
sedan dess avsevärt förbättrats. Antalet platser har utökats med cirka 17
platser vid Faxgärdets förskola i Nälden och med 34 platser vid den nya
förskolan Larven i Krokoms tätort.
Långsiktigt pågår ett arbete inom kommunen för att organisera en effektiv
skolstruktur avseende förskolor och skolor.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 3 december 2019, § 130
Motion – Flexiblare barnomsorg
Kommunstyrelsen 22 januari 2020, § 10
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Motion - Flexiblare barnomsorg
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.
Karin Jonsson, C, föreslag bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Marie Svensson, V och Markus Danielsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad. Motivering: Ett
arbete pågår redan inom kommunen med syftet att organisera en effektiv
skolstruktur avseende förskolor och skolor.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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Kort sammanfattning
Motion har inkommit från Jämtlands Väl Krokom om att Krokoms kommun
ska inventera farliga skolvägar, säkra upp skolvägar på lämpliga sätt och
skapa fler bussförbindelser för att skapa säkrare skolvägar.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses vara besvarad.
_____________________________________________________________
Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun arbetar kontinuerligt med att säkra skolvägar och vägar
där oskyddade trafikanter rör sig. De flesta vägar i Krokoms kommun är
antingen Trafikverkets eller enskilda väghållares. Krokoms kommun kan
inte gå in och utföra åtgärder i anslutning till annans väghållares väg.
Kommunen kan endast påtala ett behov av förbättring. När det gäller
Trafikverkets vägar så behöver till exempel en gång- och cykelväg som går
förbi en skola komma in i Länstransportplanen, som revideras vart fjärde år.
Dialoger förs med Trafikverket inför nya detaljplaner. Ett exempel är en
dialog angående Åskorset, som pågått under längre tid. Här har Krokoms
kommun, Regionen och Länstrafiken påtalat bland annat behov av
busshållplatser och en möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig över
E14. Åtgärder efter E14 har andra bestämmelser och prioriteras i den
Nationella planen, som revideras vart fjärde år.
I skolskjutsplaneringen för grundskolan är vissa vägar redan inventerade och
bedöms som mindre lämpliga för elever att gå efter. Dessa vägar är i olika
skalor beroende på åldern på eleverna. Elever i gymnasiet har inte rätt till
skolskjuts, utan endast till bidrag till elevresor. Gymnasiesärskoleelever har
rätt till skolskjuts.
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Motion - Säkrare skolvägar
Till hjälp vid bedömning av skolvägar används Trafikverkets ”Modell för
bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd” och
prejudicerande domar i fall som rör liknande vägar. Samtal förs med
entreprenörerna på aktuell sträcka om det är möjligt att stanna i de fall där
det ska vara särskild upphandlad transport eller en ny busshållplats. Detta
kan då leda till att en väg anses behöva en gång- och cykelväg, som då
eventuellt kan prioriteras i till Länstransportplan, beroende på vilken mer
nytta en sådan investering skulle kunna ge för området och på längre sikt.
Krokoms kommun arbetar även aktivt med Länstrafiken och Region
Jämtland Härjedalen för att möjliggöra att så många som möjligt kan åka
kollektivtrafik. Kommunerna i länet har sedan 2015 skatteväxlat till regionen
för all kollektivtrafik. Det gör att kommunerna kan modellera med de antal
kilometrar för kollektivtrafiken som är skatteväxlade, under förutsättning att
flödet med fysiska fordon och chaufförer fungerar. Om kommunen vill ha
fler turer så kan det bli fråga om tilläggsköp från kommunens sida. Mer om
mål från Regionen Jämtland Härjedalen finns i Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2016-2020, som är under revidering.
Krokoms kommun arbetar redan i dag aktivt med att se över och säkra upp
farliga vägar och arbetar för en mer tillgänglig kollektivtrafik.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 3 december 2019, § 133
Motion – Säkrare skolvägar
Kommunstyrelsen 22 januari 2020, § 11
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.
Tommy Lennartsson, C, föreslår bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag.
Andras Karlsson, C, föreslår bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag.
Marcus Danielsson, SD, yttrar sig.
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Motion - Säkrare skolvägar
Beslutsgång
Det finns ett förslag, barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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stipendium
Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige där de yrkar på att kommunen ska ta fram storlek,
omfattning och genomförandeprocess för stipendier för att uppmuntra till
fortbildning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att det pågår ett
kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på åtgärder för att
underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms kommun.
_____________________________________________________________
Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion
-

Att kommunen tar fram ett förslag på stipendiernas storlek omfattning
av satsningen och genomförandeprocess.

-

Att kommunfullmäktige sedan beslutar om eventuellt införande av
möjligheten att söka stipendium för medarbetare inom specifikt utvalda
studieområden.

Motionären menar att ett sätt att säkra kompetensförsörjningen för
kommunen är att uppmuntra till fortbildning genom möjlighet att söka
stipendium.
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Stipendium skulle kunna utges till medarbetare som utbildar sig inom
specifikt utvalda områden där kommunen ser brist på utbildad personal och
skulle kunna användas till inköp av litteratur, resor till och från studieort
eller utökad möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad under studietiden.
Kommunledningsförvaltningen delar motionärens uppfattning att detta skulle
kunna vara ett sätt att bidra till att underlätta kommunens
kompetensförsörjning. Som arbetsgivare behöver Krokoms kommun titta på
en rad åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen.
Det pågår också ett kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på
åtgärder för att säkra kompetensförsörjning, inriktat på särskilt
svårrekryterade yrkesgrupper och verksamheter. För att få en samlad bild av
möjliga åtgärder och kunna ta ställning till vilka som ska prioriteras behöver
det arbetet slutföras, vilket enligt plan görs under våren 2020.
Målet med det kommunövergripande arbetet är att ta fram så många tänkbara
åtgärder som möjligt, beskriva kostnad och förväntad effekt och i nästa steg
prioritera dessa och fatta beslut om vilket/vilka som ska genomföras.
I arbetet ingår även att kartlägga och granska de åtgärder som redan
genomförts av kommunen. Exempelvis har socialförvaltningen genomfört
två olika utbildningssatsningar för vårdbiträden inom Särskilt boende och
Hemtjänst, med studier till undersköterska på del av arbetstid. Dessa
satsningar ska utvärderas under våren 2020.
I det arbetet ingår dessutom omvärldsbevakning för att få kunskap om vad
andra arbetsgivare har provat och vilken effekt det har fått samt att
undersöka och utreda möjligheter till att söka externa medel för finansiering
eller medfinansiering av åtgärder, till exempel EU-medel.
Kostnad för införande av stipendier är direkt avhängigt stipendiets storlek.
Stipendier från arbetsgivare är i princip alltid skattepliktiga och sedvanliga
personalomkostnader tillkommer (bland annat arbetsgivaravgifter och
sociala avgifter).
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Motion - Uppmuntran till fortbildning genom
stipendium
Med anledning av det pågående kommunövergripande arbetet föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås för att istället ingå som
del av ovan nämnt pågående arbete.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 februari 2020, § 26
Tjänsteutlåtande 17 januari 2020
Motion - Uppmuntran till fortbildning genom stipendium
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att det pågår ett
kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på åtgärder för att
underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms kommun.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Hanna Vesterlund, HR-chef
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslår antagande av reviderade Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 18.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderade Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) inom
Krokoms kommun.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Krokoms kommun beslutade den 10 juni 2014 att anta
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) enligt dåvarande rekommendationer från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). I september 2018 antogs revideringar av bestämmelserna,
OPF-KL 18, av SKR. Ändringarna syftar till att bättre överensstämma med
ändrad pensionslagstiftning och de pensions- och omställningsavtal som
gäller för anställda inom kommuner och regioner.
Kommunfullmäktige föreslås nu anta revidering enligt rekommendation från
SKR, med viss förändring av bestämmelser kring samordning av inkomst för
ekonomiskt omställningsstöd.
Nedan redovisas sammanfattning av de huvudsakliga ändringar som föreslås
jämfört med tidigare beslutade bestämmelser.

Justerandes sign



Redaktionella ändringar har gjorts, med förändrad kapitelindelning,
omflyttning av innehåll samt omformuleringar.



Hänvisning till maximal ålder har ändrats. Tidigare hänvisades till viss
ålder (65 respektive 67 år). Nu hänvisas istället till ”uppnått motsvarande
i 32 a § LAS angiven ålder”. Det är ålder för den så kallade
avgångsskyldigheten, det vill säga när arbetsgivare utan saklig grund kan
avsluta tillsvidareanställning. Från och med 2020-01-01 är den 68 år.
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda

Justerandes sign



Hänvisning till lägsta ålder för har ändrats. Tidigare hänvisades till ålder
61 år, nu används istället formulering ”tidigast uttagsåldern för allmän
pension”. Från och med 2020-01-01 är den 62 år.



I pensionsbestämmelserna ändras formulering angående när
pensionsbestämmelserna inte gäller. Tidigare hänvisades till egenpension
alternativt ålder 67 år. Nu hänvisas istället enbart till ”uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder”.



Gräns för när den förtroendevalde får tillgodoräknas pensionsavgift från
kommunen höjs från 1,5 % till 3 % av samma års inkomstbasbelopp. Det
föreslås även att belopp understigande 200 kronor inte betalas ut (belopp
avser 2019 och räknas upp med förändring av inkomstbasbelopp).



Den förtroendevalde har vid utbetalning av pensionsbehållning möjlighet
att välja bort efterlevandeskydd.



Möjlighet för fullmäktige att besluta om fortsatt utbetalning av
sjukpension efter att rätt upphört enligt SFB tas bort. Det ersätts av ett
efterskydd där rätt till sjukpension kan kvarstå 270 dagar efter att
förtroendevald befrias/frånträtt sitt uppdrag.



Regler om efterlevandeskydd ändras och skrivs om, delar gällande
familjeskydd utökas och hanteras i separat kapitel (kapitel 4).



Viss begränsning införs för efterlevandeskydd. Det har tidigare betalats
ut i maximalt 20 år vid dödsfall efter att livsvarig avgiftsbestämd
ålderspension har börjat utbetalas. I nytt förslag begränsas utbetalning till
fem år.



I bestämmelser om familjeskydd regleras att efterlevande vuxen rätt till
familjeskydd i fem års tid och efterlevande barn till och med månaden
innan barnet fyller 18 år. Det innebär att familjeskydd kan utgå både till
vuxen och efterlevande barn, vilket det tidigare inte gjort.
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
För Krokoms kommun föreslås ändring av regler för samordning av inkomst
enligt kapitel 2, 6 § Samordning:
Skrivning om att det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd
inte samordnas med förvärvsinkomster stryks och inkomstsamordning sker
därmed på all utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4. Årligen
undantas ett prisbasbelopp från samordning.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 februari 2020, § 25
Tjänsteutlåtande 4 februari 2020
Förslag februari 2020 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) inom Krokoms kommun
Bestämmelser om omställningsstöd OPF-KL 2013-10-20 (Beslutade KF 10
juni 2014)
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar reviderade Bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) inom Krokoms kommun.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Hanna Vesterlund, HR-chef, inklusive bestämmelser
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, inklusive bestämmelser
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Karin Jonssons, C, avsägelse från uppdraget som
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, tillika ledamot, från och med
den 1 januari 2020 godkänns.
2. Olof Wallgren, C, väljs till ny ledamot, tillika ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden efter Karin Jonsson, C.
3. Olof Wallgrens, C, avsägelse från uppdraget som ordförande, tillika
ledamot i valnämnden och uppdraget som 1:e vice ordförande, tillika
ledamot i bygg- och miljönämnden godkänns.
4. Tommy Lennartsson, C, väljs till ny ledamot, tillika ordförande i
valnämnden efter Olof Wallgren, C.
5. Hans Åsling, C, väljs till ny ledamot, tillika 1:e vice ordförande i byggoch miljönämnden efter Olof Wallgren, C.
6. Karin Jonssons, C, avsägelse från uppdraget som ersättare i
Krokomsbostäder godkänns.
7. Billy Nord, C, väljs till ny ersättare i Krokomsbostäder efter Karin
Jonsson, C.
8. Olof Wallgren, C, väljs till ny ledamot i Jämtidrottshallen i Ås AB efter
Karin Jonsson, C.
9. Urban Viklund, C, väljs till ersättare i kommunstyrelsen.
10. Erika Öhlins, S, avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, uppdraget som ersättare i socialnämnden,
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och uppdraget
som ersättare i bygg- och miljönämnden godkänns.
11. Mikael Karlsson, S, väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Erika Öhlin, S.
12. Malin Sundqvists, C, avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige godkänns.

Justerandes sign
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Dnr 2020-000006

Valärenden
13. Gabriella Carlssons, S, avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
godkänns.
14. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022 om inget annat
gäller sedan tidigare.
_____________________________________________________________
Karin Jonsson, C, säger ifrån sig uppdraget som samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, tillika ledamot, från och med den 1 januari 2020.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Olof Wallgren, C, föreslås till ny ledamot, tillika ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden efter Karin Jonsson, C.
Efter fråga på att välja Olof Wallgren, C, till ny ledamot, tillika ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Olof Wallgren, C, säger ifrån sig uppdraget som ordförande, tillika ledamot i
valnämnden och uppdraget som 1:e vice ordförande, tillika ledamot i byggoch miljönämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Tommy Lennartsson, C, föreslås till ny ledamot, tillika ordförande i
valnämnden efter Olof Wallgren, C.
Efter fråga på att välja Tommy Lennartsson, C, till ny ledamot, tillika
ordförande i valnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Hans Åsling, C, föreslås till ny ledamot, tillika 1:e vice ordförande i byggoch miljönämnden efter Olof Wallgren, C.
Efter fråga på att välja Hans Åsling, C, till ny ledamot, tillika 1:e vice
ordförande i bygg- och miljönämnden finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Karin Jonsson, C, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i
Krokomsbostäder.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Billy Nord, C, föreslås till ny ersättare i Krokomsbostäder efter Karin
Jonsson, C.
Efter fråga på att välja Billy Nord, C, ny ersättare i Krokomsbostäder finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Olof Wallgren, C, föreslås till ny ledamot i Jämtidrottshallen i Ås AB efter
Karin Jonsson, C.
Efter fråga på att välja Olof Wallgren, C, till ny ledamot i Jämtidrottshallen i
Ås AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Urban Viklund, C, föreslås till ersättare i kommunstyrelsen.
Efter fråga på att välja Urban Viklund, C, till ersättare i kommunstyrelsen
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Erika Öhlin, S, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige,
uppdraget som ersättare i socialnämnden, uppdraget som ersättare i barnoch utbildningsnämnden och uppdraget som ersättare i bygg- och
miljönämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Mikael Karlsson, S, föreslås till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Erika Öhlin, S.
Efter fråga på att välja Mikael Karlsson, S, till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Malin Sundqvist, C, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Gabriella Carlsson, S, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige;
Ersättare i socialnämnden för S.
Ersättare i bygg- och miljönämnden för S.
Ersättare i kommunstyrelsen för S.
_____
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Valärenden
Kopia till
De som sagt ifrån sig
De valda
Berörda nämnder, bolag
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret
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Meddelanden
1

Dnr 22
Socialnämnden: protokollsutdrag 191118, § 156, Rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 och 3, 2019

2

Krokomsbostäder AB: protokoll 191209

3

Dnr 28
Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund: 191216, protokollsutdrag,
§ 52, Verksamhetsplan och budget 2020 med flerårsplan

4

Naboer AB: 200128, VD brev kvartal 4-2019

5

Dnr KS 19/221
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollutdrag 191205, § 120,
Förändringsmål 2020

6

Dnr KS 19/130
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 191205, § 121,
Medborgarförslag – Fotbollsplan o dyl i Sånghusvallen

7

Dnr KS 19/144
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollutdrag 191205, § 123,
Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet

8

Dnr KS 19/145
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollutdrag 191205, § 122,
Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken

9

Dnr KS 19/146
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollutdrag 191205, § 124,
Medborgarförslag – Pumptrack och/eller skatepark i Björkparken

Dnr KS 19/271
10 Privatperson: återtagande av medborgarförslag – Kommunen uppmanas
att inte diskriminera äldre
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Meddelanden
Dnr KS 20/061
11 Kommunfullmäktige: Uppföljning av motioner som
kommunfullmäktige bifallit
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

3

4

5

6

Justerandes sign

Dnr KS 19/009
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020.
Dnr KS 19/067
Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/116
Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter
till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/161
Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag (forts)
7

8

9

Dnr KS 19/163
Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
Dnr KS 2019/205
Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till
socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 2019/204
Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.

Dnr KS 19/262
10 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
11 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast november 2020.
Dnr KS 2019/342
12 Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av
asylsökande till Krokoms kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/344
13 Motion – Handläggningstider motioner. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

54(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 februari 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 20 (forts)

Dnr 2020-000055
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Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag (forts)
Dnr KS 2019/345
14 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 2019/347
15 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 19/350
16 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/357
17 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
18 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020.
Dnr KS 2020/058
19 Motion – Sopsortering. Motionen skickas till kommunstyrelsen för
remittering.
Dnr KS 19/101
20 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019.
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Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag (forts)
Dnr KS 19/130
21 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/144
21 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/145
22 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/146
23 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i
Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 2019/249
24 Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad
översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars
2020.
Dnr KS 2019/271
25 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag (forts)
Dnr KS 2019/238
26 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/296
27 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/270
28 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på
förslaget senast i maj 2020.
Dnr KS 2019/315
29 Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen
Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras
till bygg- och miljönämnden som själv svarar på förslaget senast i maj
2020.
Dnr KS 2019/331
30 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2020.
Dnr KS 2020/052
31 Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom.
Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/062
32 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
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Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag (forts)
Dnr KS 2020/073
33 Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i augusti 2020.
_____
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Dnr 2020-000056

Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar för ett öppet och livfullt möte.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 11

L
L
L
L
E
E

Nej

L
L
L
(L)
L
L
L
L
L
E
E

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E

Nej

E

Nej

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Björn Hammarberg
Jannike Hillding (Roland Larsamo)
Bengt Olofsson (Frida Skoog)
Carl-Oscar Fransson
Stina Kimselius
Leif Holm
Roland Larsamo
Frida Skoog
Ulf Wärdell

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Centerpartiet:
Gunnar Hellström
Karin Jonsson
Hans Åsling
Karin Häggqvist (fr o m 13.00)
Andreas Karlsson
Astrid Lönn Jern
Peter Johansson (Maria Söderberg)
Karin Wallén
Bengt Nord
Lena Andersson (Tommy Lennartsson)
Harot Basil
Sarah Lundmark (Håkan Larsson)
Tommy Lennartsson
Maria Söderberg
Morgan Movérare
Mathias Friman
Andreas Axelsson
Håkan Larsson

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson)
Rasmus Ericsson

_______________________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 11

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
-

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E
(E)

Nej

L
L
E

Nej
Nej

L

Nej

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Sture Hernerud
Niklas Rhodin §§ 1-17 (Rolf Lilja)
Maria Jacobsson §§ 1-17
Annika Hansson
Mikael Karlsson
Leif Jonsson
Jenny Palin
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Katarina Rosberg
Claes-Göran Bergh
Pia Hernerud
Gabriella Carlsson (Carina Grahn Hellberg)
Göran Eleklint
Sven Höckert
Carina Grahn Hellberg
Rolf Lilja §§ 17-21
Monica Dahlén
Kjell Nilsson
Carina Fröberg

Vänsterpartiet:
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Mona Puttick (Ulla-Greta Rexner)
Ulla-Greta Rexner
Krister Lundström

Nej

Miljöpartiet de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 11

L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Nej

Niclas Höglund
Evert Jonsson
Hanna Stenmark

L

Nej

Vid upprop

32 L
8E
1V
41

38 Nej
3 Ja

Anteckningar

Sverigedemokraterna:
Ronny Karlsson
Jan Englund
Claes Sundberg
Marcus Danielsson
Sune Sjöström
Madeleine Reppe

Jämtlands Väl Krokom:

41
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Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

27 februari 2020

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 11

L
L
L
L
E
E

Nej

L
L
L
(L)
L
L
L
L
L
E
E

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E

Nej

E

Nej

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Björn Hammarberg
Jannike Hillding (Roland Larsamo)
Bengt Olofsson (Frida Skoog)
Carl-Oscar Fransson
Stina Kimselius
Leif Holm
Roland Larsamo
Frida Skoog
Ulf Wärdell

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Centerpartiet:
Gunnar Hellström
Karin Jonsson
Hans Åsling
Karin Häggqvist (fr o m 13.00)
Andreas Karlsson
Astrid Lönn Jern
Peter Johansson (Maria Söderberg)
Karin Wallén
Bengt Nord
Lena Andersson (Tommy Lennartsson)
Harot Basil
Sarah Lundmark (Håkan Larsson)
Tommy Lennartsson
Maria Söderberg
Morgan Movérare
Mathias Friman
Andreas Axelsson
Håkan Larsson

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson)
Rasmus Ericsson
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
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Omröstningar
§ 11

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
-

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E
(E)

Nej

L
L
E

Nej
Nej

L

Nej

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Sture Hernerud
Niklas Rhodin §§ 1-17 (Rolf Lilja)
Maria Jacobsson §§ 1-17
Annika Hansson
Mikael Karlsson
Leif Jonsson
Jenny Palin
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Katarina Rosberg
Claes-Göran Bergh
Pia Hernerud
Gabriella Carlsson (Carina Grahn Hellberg)
Göran Eleklint
Sven Höckert
Carina Grahn Hellberg
Rolf Lilja §§ 17-21
Monica Dahlén
Kjell Nilsson
Carina Fröberg

Vänsterpartiet:
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Mona Puttick (Ulla-Greta Rexner)
Ulla-Greta Rexner
Krister Lundström

Nej

Miljöpartiet de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

27 februari 2020

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 11

L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Nej

Niclas Höglund
Evert Jonsson
Hanna Stenmark

L

Nej

Vid upprop

32 L
8E
1V
41

38 Nej
3 Ja

Anteckningar

Sverigedemokraterna:
Ronny Karlsson
Jan Englund
Claes Sundberg
Marcus Danielsson
Sune Sjöström
Madeleine Reppe

Jämtlands Väl Krokom:

41

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

27 februari 2020

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 11

L
L
L
L
E
E

Nej

L
L
L
(L)
L
L
L
L
L
E
E

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E

Nej

E

Nej

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Björn Hammarberg
Jannike Hillding (Roland Larsamo)
Bengt Olofsson (Frida Skoog)
Carl-Oscar Fransson
Stina Kimselius
Leif Holm
Roland Larsamo
Frida Skoog
Ulf Wärdell

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Centerpartiet:
Gunnar Hellström
Karin Jonsson
Hans Åsling
Karin Häggqvist (fr o m 13.00)
Andreas Karlsson
Astrid Lönn Jern
Peter Johansson (Maria Söderberg)
Karin Wallén
Bengt Nord
Lena Andersson (Tommy Lennartsson)
Harot Basil
Sarah Lundmark (Håkan Larsson)
Tommy Lennartsson
Maria Söderberg
Morgan Movérare
Mathias Friman
Andreas Axelsson
Håkan Larsson

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson)
Rasmus Ericsson

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur
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