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Kf § 1 Dnr 2021-000034  

Öppnande  

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

klockan 10.00. 

Nya ledamöter och ersättare 

Anders Berglund är ny ersättare för Moderaterna.  

Protokollets justering och val av justerare 

Mikael Karlsson och Andreas Karlsson utses att justera protokollet onsdagen 

den 10 mars 2021.  

Upprop 

Vid uppropet noteras 33 ledamöter och 8 ersättare.  

Kungörelse och kallelse 

Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 25 

februari 2021 och kallelse skickades ut den 19 februari 2021.   

Fastställande av dagordning 

Ärende 17. ”Motion - Revidera översiktsplanen för vindkraft” går in under 

ärende 7 ” Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 

översiktsplanen”.  

Dagordningen fastställs. 

Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige 

1 Jan Englunds, SD, fråga till socialnämndens ordförande Andreas 

Karlsson, C, om särskilt boende.  

Informationer 

Aktuellt från kommunfullmäktige 

Gunnar Hellström, ordförande  

 Utbildningseftermiddag för kommunfullmäktige den 2 mars 2021. 

 Redovisning av lokalt partistöd 2020.  
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Kf § 1 (forts) Dnr 2021-000034  

Öppnande  

Aktuellt från kommunstyrelsen 

Karin Jonsson, ordförande, informerar bland annat om:   

 Investeringsbeslut 

 Platsvarumärke 

 Generation Pep 

 Ekonomiskt resultat 

Åkersjön 1:370 - Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Information i samband med ärendet.  

Sandnäset - Nytt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten 

Information i samband med ärendet.  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i översiktsplanen 

Information i samband med ärendet.  

Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund - ägardirektiv, 

aktieägaravtal, bolagsordning och samverkansavtal - Biogas i Jämtland-

Härjedalen AB 

Information i samband med ärendet.  

Motion – Rent vatten en ändlig resurs 

Information i samband med ärendet.  

_____ 
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Kf § 2 Dnr 2021-000035  

Frågor 

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

om särskilt boende: I exempelvis Bräcke kommun är trenden tydlig. På 

grund av minskat söktryck på särskilt boende stängs ett demensboende om 

12 personer. Överkapacitet finnes inom beståndet och besparingar vinnes. 

Liknande tendenser skymtar även kanske motsägelsefullt i 

storstadskommunerna. Är det tillfällig pandemiskräck eller märker Krokoms 

kommun av minskat söktryck till särskilt boende?  

Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar 

Ja, vi ser ett lägre inflöde till våra särskilda boenden i kommunen nu under 

pandemin. 

Orsakerna kan vara flera som vi får analysera senare. 

Vi har i dag 149 stycken säboplatser och 10 stycken korttidsplatser och av 

dessa är 4 stycken säboplatser och 8 stycken korttidsplatser tillgängliga.  

_____ 
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Kf § 3 Dnr 2021-000028  

Anmälan av motioner och medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 

   Dnr KS 2021/031 

1 Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket som ni gör på 

fotbollen i centralorten Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i september 2021.  

 

Dnr KS 2021/043 

2 Medborgarförslag - Förbättra säkerheten i trafiken runt Änge skola, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i september 2021.  

 

Dnr KS 2021/058 

3 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i september 2021.  

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare  

Remissinsatser 
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Kf § 4 Dnr 2021-000036  

Dialog med revisorerna  

Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen redovisar: 

 Revisionsplan 2021 för Krokoms kommun. 

 Rapport - Granskning av utbetalningsrutiner.  

Björn Hammarberg, M, Maria Jacobsson, S, Marie Svensson, V, Andreas 

Karlsson, C och Karin Jonsson C, yttrar sig. 

_____ 
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Kf § 5 Dnr 2020-000278  

Åkersjön 1:370 - Nytt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar nytt verksamhetsområde för Åkersjön 1:370 

enligt områdesbeskrivning.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att 

ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 

sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 

kommunen: 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

 

Inom ett verksamhetsområde kan olika vattentjänster erbjudas:  

• Vatten- dricksvatten som distribueras via kommunens ledningsnät.  

• Spillvatten- vatten från hushållen, vilket innefattar vatten från disk, 

dusch, toalett och tvätt som samlas upp i det kommunala ledningsnätet.  

• Dagvatten- nederbördsvatten/smältvatten som rinner av från hustak, 

mark och väg till kommunens dagvattenhantering.  

Det är endast inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, ABVA och 

VA-taxa gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller 

rättigheter enligt vattentjänstlagen varken för VA-huvudmannen eller för 

fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna 

VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen 

och fastighetsägaren.  
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Kf § 5 (forts) Dnr 2020-000278  

Åkersjön 1:370 - Nytt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp 

Vad som ingår i verksamhetsområdet beror på vilka tjänster som kommunen 

kan tillhandahålla. Omfattningen framgår i respektive områdesförslag. 

Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser.    

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 106 

Områdesförslag verksamhetsområde Åkersjön 1:370 

Kommunstyrelsen 9 december 2020, § 250 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige antar nytt verksamhetsområde för Åkersjön 1:370 enligt 

områdesbeskrivning.    

Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 6 Dnr 2020-000277  

Sandnäset - Nytt verksamhetsområde för vatten, avlopp 
och dagvatten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar nytt verksamhetsområde i Sandnäset, Dvärsätt 

enligt områdesbeskrivning.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att 

ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 

sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 

kommunen: 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

Inom ett verksamhetsområde kan olika vattentjänster erbjudas:  

• Vatten- dricksvatten som distribueras via kommunens ledningsnät.  

• Spillvatten- vatten från hushållen, vilket innefattar vatten från disk, 

dusch, toalett och tvätt som samlas upp i det kommunala ledningsnätet.  

• Dagvatten- nederbördsvatten/smältvatten som rinner av från hustak, 

mark och väg till kommunens dagvattenhantering.  

Det är endast inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, ABVA och 

VA-taxa gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller 

rättigheter enligt vattentjänstlagen varken för VA-huvudmannen eller för 

fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna 

VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen 

och fastighetsägaren. 
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Kf § 6 (forts) Dnr 2020-000277  

Sandnäset - Nytt verksamhetsområde för vatten, avlopp 
och dagvatten 

Vad som ingår i verksamhetsområdet beror på vilka tjänster som kommunen 

kan tillhandahålla. Omfattningen framgår i respektive områdesförslag. 

Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser.     

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 105 

Områdesförslag verksamhetsområde Sandnäset 

Kommunstyrelsen 9 december 2020, § 251 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige antar nytt verksamhetsområde i Sandnäset, Dvärsätt 

enligt områdesbeskrivning.  

Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 7 Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen 

Kort sammanfattning 

Syftet med det tematiska tillägget är att den skall synliggöra den politiska 

viljeinriktningen och förhållningssätt för vindkraft i kommunen.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras med följande motivering: Med anledning av den 

gemensamma nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad 

som har överlämnats till regeringen och det uppdrag som regeringen 

väntas ge länsstyrelserna avvaktar Krokoms kommun med en revidering 

av översiktsplanen och vindkraftsplanen. Den pågående utredningen för 

att se över möjligheten att ta bort det så kallade kommunala vetot vid 

etableringar av vindkraftsanläggningar är ytterligare ett skäl för Krokoms 

kommun att i nuläget inte påbörja en revidering. Kommunfullmäktige 

följer istället utvecklingen av ovan nämnda initiativ och inväntar de 

eventuella nya förutsättningar som kan komma att gälla för 

vindkraftsutbyggnad i Krokoms kommun.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med det tematiska tillägget är att den skall synliggöra den politiska 

viljeinriktningen och förhållningssätt för vindkraft i kommunen. 

Krokoms kommuns översiktsplans tematiska tillägg för vindkraft antogs av 

kommunfullmäktige den 29 september 2010. Den 23 februari 2011 

reviderades planen och då togs området Storbacken bort som större 

etableringsområde ur planen. 

Alla Sveriges kommuner är skyldiga att se över planen varje mandatperiod 

och den 12 juni 2019 begärde kommunfullmäktige en aktualitetsprövning av 

länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift var då att se över kommunens samtliga 

översiktsplaner.  
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Kf § 7 (forts) Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen 

Det som tydligt framkom i svaret från länsstyrelsen, i den så kallade 

sammanfattade redogörelsen, är att länsstyrelsen utefter sina 

överprövningsgrunder konstaterar att den kommuntäckande översiktsplanen 

"framtidsplan för Krokoms kommun" och vindkraftsplanen bör revideras. 

För att få kännedom om de politiska partiernas ställningstagande till det 

befintliga tematiska tillägget för vindkraft lät samhällsbyggnadsnämnden 

alla i kommunfullmäktige representerade partier besvara en enkät. Syftet var 

att skulle komplettera länsstyrelsens sammanfattande redogörelse och ge 

ytterligare underlag inför beslut om det finns behov aven revidering av det 

tematiska tillägget eller ej. 

Svaren på enkäten visar att partierna inte står bakom den aktuella planens 

viljeinriktning. Det som bland annat framkommer är att man saknar ett 

övergripande aktuellt resonemang kring kommunal och lokal nytta, 

äganderätt samt ny teknik i den befintliga planen. Det finns även en samsyn i 

att åter pröva de utpekade vita bedömningsområdena samt att se över om det 

finns behov av att peka ut nya områden. 

Det finns med andra ord ett behov av att revidera det tematiska tillägget för 

vindkraft. 

Om en revidering av översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraft ska 

genomföras innebär det ett stort arbete. Samtliga områden behöver prövas 

igen utifrån nationella och regionala mål, lagstiftning, vindförhållanden, 

riksintressen, ny teknik, målkonflikter och lokalopinion. 

Resurser för detta arbete, vare sig personella eller ekonomiska, finns inte i 

samhällsbyggnadsnämnden för 2021 utan denna tjänst behöver därför 

upphandlas.     

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 26 januari 2021, § 14 

Samhällsbyggnadsnämnden 3 december 2020, § 134 
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Kf § 7 (forts) Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att det tillsätts en politisk styrgrupp där 

samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige ingår. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 

samt bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag.  

Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens 

förslag.  

Karin Jonsson, C, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag samt 

bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag. 

Ajournering begärs klockan 11.37-13.00 (ajournering i samband med lunch). 

Bengt Olofsson, M, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Bengt Olofsson, M, föreslår i tillägg att områden med ingångna arrendeavtal 

och överenskommelser respekteras och undantas från revideringen.  

Claes-Göran Bergh, S, föreslår att ärendet återremitteras med följande 

motivering: Med anledning av den gemensamma nationella strategin för en 

hållbar vindkraftsutbyggnad som har överlämnats till regeringen och det 

uppdrag som regeringen väntas ge länsstyrelserna avvaktar Krokoms 

kommun med en revidering av översiktsplanen och vindkraftsplanen. Den 

pågående utredningen för att se över möjligheten att ta bort det så kallade 

kommunala vetot vid etableringar av vindkraftsanläggningar är ytterligare ett 

skäl för Krokoms kommun att i nuläget inte påbörja en revidering. 

Kommunfullmäktige följer istället utvecklingen av ovan nämnda initiativ 

och inväntar de eventuella nya förutsättningar som kan komma att gälla för 

vindkraftsutbyggnad i Krokoms kommun. 

Ajournering begärs klockan 13.19-13.33.  

Sune Sjöström, SD, Markus Danielsson, SD, Jan Runsten, MP, Ulla-Greta 

Rexner, V, Nehro Mostafaee, V och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.  
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Kf § 7 (forts) Dnr 2020-000332  

Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i 
översiktsplanen 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår 

kommunfullmäktige besluta att översiktsplanens tematiska tillägg för 

vindkraft ska revideras.  

Till det har kommit två tilläggsförslag samt förslag om att återremittera 

ärendet.  

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

återremitteras.    

Beslutsgången godkänns.  

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

ordförande att ärendet ska avgöras i dag. 

Omröstning begärs.  

De som vill att ärendet ska återremitteras röstar Ja och de som vill att ärendet 

ska avgöras i dag röstar Nej. 

Med 21 Nej och 20 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige 

återremitterar ärendet.   

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 8 Dnr 2020-000331  

Höjning av investeringsgräns för 
igångsättningstillstånd 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår höjning av gräns för investeringsbelopp 

som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om 

igångsättningstillstånd för. Gränsen föreslås höjas från nuvarande ”under 

500 000 kronor” till 5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår att 

gränsen höjs till 1,5 miljoner kronor.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om höjning av gräns för 

investeringsbelopp som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att besluta 

om igångsättningstillstånd för. Gränsen höjs från nuvarande ”under     

500 000 kronor” till 1,5 miljoner kronor.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att kommunen brottades med försämrad ekonomi i slutet av 

90-talet fattade kommunfullmäktige beslut om att investeringar för 500 000 

kronor eller mer kräver beslut om igångsättning i kommunstyrelsen. Beslut 

om igångsättning for investeringar, inom samhällsbyggnadsnämndens 

beviljade investeringsram, under 500 000 kronor fattas i dag av 

samhä1lsbyggnadsnämnden. Beslut om igångsättning för investeringar, inom 

samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsram, för 500 000 kronor 

eller mer fattas av kommunstyrelsen. Nu tjugo år senare upplevs gränsen 500 

000 kronor för låg och bidrar till att ärendeprocessen är onödigt krånglig och 

tidsödande.     

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 26 januari 2021, § 15 

Samhällsbyggnadsnämnden 3 december 2020, § 133 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kf § 8 (forts) Dnr 2020-000331  

Höjning av investeringsgräns för 
igångsättningstillstånd 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åke Ringdahl, JVK, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns två förslag. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår kommunfullmäktige 

besluta om höjning av gräns för investeringsbelopp som 

samhällsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om igångsättningstillstånd för. 

Gränsen föreslås höjas från nuvarande "under 500 000 kronor" till 5 miljoner 

kronor. 

Kommunstyrelsens förslag, som föreslår kommunfullmäktige besluta om 

höjning av gräns för investeringsbelopp som samhällsbyggnadsnämnden har 

rätt att besluta om igångsättningstillstånd för. Gränsen föreslås höjas från 

nuvarande ”under 500 000 kronor” till 1,5 miljoner kronor.  

Ordförande kommer först fråga på kommunstyrelsens förslag och sedan på 

samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det.   

Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige avslår det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 9 Dnr 2020-000313  

Hemställan om hantering av särskilda medel från 
regeringen angående operativ ledning av 
räddningstjänsten 

Kort sammanfattning 

Jämtlands räddningstjänstförbund har kommit in med en hemställan till 

samtliga ägarkommuner rörande hantering av särskilda medel från 

regeringen avseende utökat åtagande angående operativ ledning av 

räddningstjänsten.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Jämtlands räddningstjänstförbund (JRF) 

får del av medlen som Krokoms kommun får för år 2021, under 

förutsättning att övriga ägarkommuner i Jämtlands 

räddningstjänstförbund beslutar motsvarande.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands räddningstjänstförbund har kommit in med en hemställan till 

samtliga ägarkommuner, Östersund, Berg, Bräcke, Ragunda, Härjedalen, 

Strömsund och Krokom, rörande hantering av särskilda medel från 

regeringen avseende utökat åtagande angående operativ ledning av 

räddningstjänsten. Lagrådsremissen En effektivare kommunal 

räddningstjänst beslutades av riksdagen 2020-10-21. Lagstiftningen får 

direkta konsekvenser för räddningstjänsterna i landet, där kravet på tydligare 

operativ ledningsorganisation innebär kostnadsökningar för förbundet.  

För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet har regeringen i 

budgetpropositionen för år 2020 beräknat att kommunerna, i enlighet med 

den kommunala finansieringsprincipen, ska kompenseras genom att anslaget 

2:4 Krisberedskap minskas med 45 miljoner kronor från och med år 2021 

och att anslaget 1.1. Kommunalekonomiskutjämning under utgiftsområde 25 

Allmänna bidrag till kommunerna ska öka med motsvarande belopp. 

Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund hemställer därför att 

ägarkommunerna hanterar dessa nya medel så att de disponeras av Jämtlands 

räddningstjänstförbund.       
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Kf § 9 (forts) Dnr 2020-000313  

Hemställan om hantering av särskilda medel från 
regeringen angående operativ ledning av 
räddningstjänsten 

Underlag för beslut  

Kommunstyrelsen 26 januari 2021, § 19 

Tjänsteutlåtande 7 januari 2020 

Räddningstjänsten Jämtland - Hemställan om hantering av särskilda medel 

från regeringen från och med 2021 för utökat åtagande angående operativ 

ledning av Räddningstjänsten, 2020-11-13.   

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C och Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång  

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår 

kommunfullmäktige besluta att Jämtlands räddningstjänstförbund (JRF) får 

del av medlen som Krokoms kommun får för år 2021, under förutsättning att 

övriga ägarkommuner i Jämtlands räddningstjänstförbund beslutar 

motsvarande. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Jämtlands räddningstjänstförbund  

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

Ägarkommunerna 
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Kf § 10 Dnr 2020-000295  

Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund - 
ägardirektiv, aktieägaravtal, bolagsordning och 
samverkansavtal - Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 

Kort sammanfattning 

Östersunds kommun erbjuder mikroägarskap i ett bolag för byggnation och 

drift av en rötningsanläggning. Anläggningen ska omvandla matavfall till 

biogas och biogödsel.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut att tacka ja till Östersunds 

kommuns erbjudande om mikroägarskap i ett bolag som ska bygga och 

driva en rötningsanläggning på Gräfsåsens avfallsanläggning i 

Östersund. Krokoms kommuns andel i bolaget blir 0,5%.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Från och med år 2024 är alla kommuner skyldiga att samla in och behandla 

matavfall separat. Jämtlands län har i dag ingen rötningsanläggning för 

matavfall. Närmaste rötningsanläggningarna finns i Skellefteå, Härnösand, 

Gävle och Uppsala.  

Föra att minska transporterna och ta vara på matavfallet lokalt behöver en 

anläggning byggas i länet. För att få god ekonomi i en sådan anläggning 

behöver alla länets kommuner samarbeta. En lokal rötningsanläggning bidrar 

till både nationella och lokala klimat- och miljömål och möjliggör ett stort 

kliv uppåt i avfallshierarkin. 

Östersunds kommun erbjuder nu mikroägarskap i ett bolag som ska bygga 

och driva en rötningsanläggning. Anläggningen ska omvandla insamlat 

matavfall till biogas och biogödsel.  

Östersunds kommun föreslås äga 96,5% av aktierna i bolaget. Övriga sju 

länskommuner äger 0,5% vardera och garanteras full insyn och 

representation i bolagsstyrelsen. 
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Kf § 10 (forts) Dnr 2020-000295  

Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund - 
ägardirektiv, aktieägaravtal, bolagsordning och 
samverkansavtal - Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 

Kommunerna tecknar 20-åriga avtal med bolaget, under investeringens 

livslängd. Avtalen reglerar bland annat substratmängder och exitklausuler.  

Dokumenten är förslag. När bolaget är bildat förhandlas detaljerna i de 

juridiska dokument som ligger till grund för samarbetet. 

Ekonomi 

Projektbudgeten finns redovisad i bilaga 1. Östersund lånar upp och får 

bidrag till finansieringen och mikroägarna borgar för sin del utifrån 

ägarandel i aktiebolaget. Klimatklivet har beviljat bidrag med 45% av 

investeringskostnaden på totalt 276 miljoner kronor. 

Mikroägarna tar upp borgensåtagandet, motsvarande sin andel, som en skuld 

i sin balansräkning och med motsvarande belopp på tillgångssidan som en 

anläggningstillgång. En kapitaltäckningsgaranti utfärdas, utifrån ägarnas 

andel. Utbetalning verkställs om bolaget hamnar nära kontrollbalansräkning. 

Ett exempel: Om det krävs 10 miljoner kronor för att återställa bolagets 

kapital och mikroägarkommunen har en andel på 0,5% ska 

mikroägarkommunen i så fall betala 50 000 kronor. 

Deltagande kommuner betalar sedan behandlingsavgift per ton matavfall 

som levereras till bolaget. 

Behandlingskostnaden för matavfallet beräknas bli 100 kronor/ton lägre än 

kostnaden för förbränning i Sundsvall. Tack vara kortare avstånd blir även 

transportkostnaderna lägre.     

Underlag för beslut  

Kommunstyrelsen 18 februari 2021, § 26 

Samhällsbyggnadsnämnden 17 februari 2021, § 1 

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bilaga 1. Beslut och förslag från Östersunds kommun 
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Kf § 10 (forts) Dnr 2020-000295  

Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund - 
ägardirektiv, aktieägaravtal, bolagsordning och 
samverkansavtal - Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, Ronny Karlsson, SD, Karin Jonsson, C och Jan 

Runsten, MP, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige att fatta 

inriktningsbeslut att tacka ja till Östersunds kommuns erbjudande om 

mikroägarskap i ett bolag som ska bygga och driva en rötningsanläggning på 

Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund. Krokoms kommuns andel i 

bolaget blir 0,5%.  

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Oscar Aspman, verksamhetschef renhållning 

Kommunerna i länet  
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Kf § 11 Dnr 2019-000347  

Motion - Rent vatten en ändlig resurs 

Kort sammanfattning 

Maria Jacobsson, S och Socialdemokraterna har inkommit med en motion 

om att kommunen ska ta ansvar för vår förbrukning av och skydd mot 

föroreningar vad gäller vårt viktigaste livsmedel, vattnet.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Frågorna är dock mycket intressanta och relevanta att studera och forska 

vidare på eftersom det finns få studier om förbränningstoaletternas 

miljöpåverkan. 

Resurser för att bedriva forskning inom samhällsbyggnadsförvaltningens 

verksamheter saknas och därför avslås motionen.  

Avdelningen Vatten får i uppdrag att undersöka om Svenskt Vatten har 

möjlighet att driva ett projekt om förbränningstoaletternas miljöpåverkan 

eller om något sådant projekt redan finns.   

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Maria Jacobsson, S och Socialdemokraterna har inkommit med en motion 

om att kommunen ska ta ansvar för vår förbrukning av och skydd mot 

föroreningar vad gäller vårt viktigaste livsmedel, vattnet. 

Socialdemokraterna vill: 

 Att kommunen snarast startar ett projekt för att undersöka hur man skulle 

kunna utse ett mindre nyetableringsområde, där man sätter in 

förbränningstoaletter. Gärna ett område som har problem med 

spillvattenlösning. 
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Kf § 11 (forts) Dnr 2019-000347  

Motion - Rent vatten en ändlig resurs 

 Att man undersöker en eventuell projektsamverkan med regionen, där det 

kan finnas medel för miljösatsningar.  

 Att projektet kopplas till någon form av forskning. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 28 oktober 2020 och 

föreslår att den avslås.     

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 121 

Motion - Rent vatten en ändlig resurs 

Kommunstyrelsen 9 december 2021, § 252 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionen. 

Claes-Göran Bergh, S, föreslår bifall till motionen. 

Sven Höckert, S, föreslår bifall till motionen.  

Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till motionen.  

Karin Jonsson, C, Bengt Olofsson, M, Rasmus Ericsson, KD, Björn 

Hammarberg, M och Leif Jonsson, S yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Frågorna är dock mycket intressanta 

och relevanta att studera och forska vidare på eftersom det finns få studier 

om förbränningstoaletternas miljöpåverkan. Resurser för att bedriva 

forskning inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter saknas och 

därför föreslås ett avslag på motionen.  
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Kf § 11 (forts) Dnr 2019-000347  

Motion - Rent vatten en ändlig resurs 

Avdelningen Vatten får i uppdrag att undersöka om Svenskt Vatten har 

möjlighet att driva ett projekt om förbränningstoaletternas miljöpåverkan 

eller om något sådant projekt redan finns. 

Till det har kommit förslag till bifall till motionen.  

Ordförande kommer ställa de två förslagen mot varandra.  

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare  

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 12 Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kort sammanfattning 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp föreslår i en motion att 

kulturskolan i Krokom ska vara avgiftsfri för alla barn.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.      

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna reserverar sig. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I Barnkonventionens artikel 31 står att ”Konventionsstaterna skall respektera 

och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga 

livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter 

för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 

fritidsverksamhet”. 

Ur kulturskolans perspektiv innebär detta dels att verksamheten är tillgänglig 

och dels lyckas skapa delaktighet genom att eleverna ges möjlighet att ha 

inflytande på verksamheten. 

Kulturskolan har ett dubbelt uppdrag, genom att fylla en funktion både ur ett 

utbildningsperspektiv och ur ett kulturperspektiv. Den kompletterar och 

fördjupar de estetiska ämnena i grundskolan och kan bidra till ökad 

måluppfyllelse på de skolor som saknar behöriga lärare i musik. 

Kulturskolan har samtidigt en viktig roll genom att kunna skapa möjlighet 

till en konstnärlig grundutbildning, och är på så sätt länken vidare mot högre 

utbildning inom olika konstformer. 

Utöver de olika musikkurser som finns i kulturskolans utbud, erbjuds också 

under läsåret tre avgiftsfria terminskurser som syftar till att nå nya 

målgrupper och möta olika intressen hos eleverna.  
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Kf § 12 (forts) Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Bakgrunden till dessa är samtal med elever i kommunens skolor, då följande 

fråga ställdes: ”Om du skulle börja i kulturskolan, vad skulle du vilja göra 

då?” Det resulterade i kurserna: "Multikulturell musik och rörelse", 

"Hantverk och design - förädling genom återbruk "samt "Digital 

undervisning för nybörjare i gitarr". 

Utöver dessa har kulturskolans Musikbuss uppdraget att väcka nyfikenhet 

och skapa lust till musikskapande hos eleverna i våra grundskolor, och 

kulturskolan samarbetar även på andra sätt med skolorna genom integrerad 

verksamhet.  

I den av regeringen tillsatta Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) försökte 

man ta reda på vilka effekter som inga eller låga avgifter har på antalet 

elever som deltar i kulturskolorna. Man konstaterade att antalet sökande 

ökade markant då avgifterna togs bort, men man kunde inte säga något om 

vilken bakgrund de barn har som tillkom när avgifterna sänktes eller togs 

bort. Det är alltså inte bevisat att en slopad avgift ger förväntat resultat vad 

gäller likvärdighet. Dessutom skulle det innebära att antalet elevplatser, och 

därmed också lärartjänster, måste utökas eftersom en avgiftssänkning inte 

kan göra skillnad om det inte finns tillräcklig med kursplatser att söka. Att 

fler blir köplacerade är inte detsamma som att tillgängligheten ökar. 

Genom att Krokoms kulturskola också fortsättningsvis har en balans mellan 

en avgiftsfri verksamhet då vi kan jobba riktat mot att nå nya målgrupper 

genom att vara lyhörda för elevernas önskemål, och ett samarbete med 

kommunens skolor genom vår ambulerande verksamhet, samt sökbara 

terminskurser, så jobbar vi för ökad tillgänglighet för alla elever.  

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att den 

avslås.    

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämnden den 1 december 2020, § 106 

Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kommunstyrelsen 26 januari 2021, § 16 
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Kf § 12 (forts) Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.  

Marcus Danielsson, SD, Maria Jacobsson, S, Bengt Olofsson, M, Jenny 

Palin, S, Rasmus Ericsson, KS, Claes-Göran Bergh, S och Björn 

Hammarberg, M, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, barn- och utbildningsnämnden förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Till det har kommit förslag till bifall till motionen.  

Ordförande kommer 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.  

Omröstning begärs. 

De som bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag röstar Ja och de som 

bifaller motionen röstar Nej. 

Med 24 Ja och 17 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

barn- och utbildningsnämndens förslag. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare  

Barn- och utbildningsnämnden 
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Kf § 13 Dnr 2020-000144  

Motion - Höj elevavgiften för kulturskolan 

Kort sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där de föreslår att elevavgiften 

i kulturskolan höjs till 1 500 kronor per termin.                

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kulturskolan är landets största barn- och ungdomskulturverksamhet och 

spelar en viktig roll för barns och ungas möjlighet att utöva kultur. Forskning 

visar att barn som får möjlighet att utöva kultur får ökat självförtroende, 

stärkt problemlösande förmåga samt förbättrat socialt samspel. 

Under de senaste 7 åren har terminsavgiften i hela landet i genomsnitt 

minskat med 4%, och låg under 2018 på 643 kronor. Kulturrådets 

undersökningar visar att i de kommuner där avgifterna är högre än 

genomsnittet saknar många familjer ekonomisk möjlighet att låta sina barn 

delta i kulturskolan. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till en rik 

fritid med möjlighet till kulturell och konstnärlig verksamhet. 

Den kostnad per elev som presenteras i motionen stämmer inte, eftersom den 

utgår ifrån att de elever (vid motionens tillkomst 290) som är inskrivna i 

kulturskolan utgör kulturskolans hela verksamhet. Musikbussen och övriga 

aktiviteter tillsammans med den integrerade verksamhet som bedrivs på 

skolor som saknar musiklärare, når under läsåret ytterligare cirka 250 elever. 

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att den 

avslås.     

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämnden den 1 december 2020, § 105 

Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kommunstyrelsen 26 januari 2021, § 17 
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Kf § 13 (forts) Dnr 2020-000144  

Motion - Höj elevavgiften för kulturskolan 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marcus Danielsson, SD, föreslår bifall till motionen.  

Karin Jonsson, C, föreslår avslag till motionen.  

Marie Svensson, V, föreslår avslag till motionen. 

Maria Jacobsson, S, föreslår avslag till motionen. 

Rasmus Ericsson, KD, föreslår avslag till motionen.  

Björn Hammarberg, M, Karin Wallén, C och Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, barn- och utbildningsnämnden förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Till det har kommit förslag till bifall till motionen.  

Ordförande kommer 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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Kf § 14 Dnr 2020-000058  

Motion - Kommunal sopsortering  

Kort sammanfattning 

Marie Svensson, V, har inkommit med en motion med förslag att Krokoms 

kommun ska sopsortera inom all kommunal verksamhet.         

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Sopsortering inom all kommunal verksamhet ska vara genomfört till 

2022-06-30. 

3. Uppföljning till kommunfullmäktige årligen tills samtliga verksamheter 

har infört sopsortering.   

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget tilläggsförslag.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Marie Svensson, V, har inkommit med en motion med förslag att Krokoms 

kommun ska sopsortera inom all kommunal verksamhet.  

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen och föreslår att den 

besvaras.              

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 120 

Motion – Kommunal sopsortering 

Kommunstyrelsen 26 januari 2021, § 18 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.  

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg: Uppföljning till kommunfullmäktige 

årligen tills samtliga verksamheter har infört sopsortering.  
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Kf § 14 (forts) Dnr 2020-000058  

Motion - Kommunal sopsortering  

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att Krokoms kommun tar fram en 

strategi för att genomföra sopsortering i kommunens egna verksamheter. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår i tillägg att det ska vara genomfört till 2022-

06-30.  

Sven Höckert, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag. 

Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till motionen.  

Ajournering i samband med em-fika.  

Björn Hammarberg, M, föreslår: Kommunfullmäktige har sedan tidigare i 

fattade beslut och fastlagda mål bestämt att sopsortering ska vara infört i 

samtliga verksamheter. Med det anses motionen vara besvarad. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till Björn Hammarbergs, M, förslag.  

Marie Svensson, V, föreslår avslag till Björn Hammarbergs, M, förslag. 

Hans Åsling, C, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag.  

Bengt Olofsson, M, Claes-Göran Bergh, S, Karin Jonsson, C, Jan Runsten, 

MP, Maria Jacobsson, S, Nehro Mostafaee, V, Maria Söderberg, C, Marcus 

Danielsson, SD, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som förslår att 

kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickade senast 2019 ut förfrågan om 

källsortering till alla kommunala verksamheter. Efter svar från 

verksamheterna beställde förvaltningen utomhuskärl till verksamheterna som 

var intresserade. Det är verksamheterna själva som ska se till att det fungerar 

på plats och samhällsbyggnadsförvaltningen står för kostnaden för hyra av 

kärl och hämtning. Det är också verksamheterna som ansvarar för att lösa det 

praktiska med kärl inomhus. I nuläget är det tio skolor, fem förskolor, 

kommunhuset, Eldrimner, Torsta, elevhälsan samt tre äldreboenden som har 

fått kärl och böljat källsortera. Fler verksamheter är på gång. 
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Kf § 14 (forts) Dnr 2020-000058  

Motion - Kommunal sopsortering  

Till det har kommit förslag till bifall till motionen och ett förslag från Björn 

Hammarberg, M.  

Ordförande kommer att ställa samhällsbyggnadsnämndens förslag mot Björn 

Hammarbergs, M, förslag för att få fram ett motförslag till förslaget om att 

bifalla motionen. Sedan ställer ordförande bifall till motionen mot 

motförslaget. 

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot Björn Hammarbergs, 

M, förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller Björn 

Hammarbergs, M, förslag som motförslag till förslaget om att bifalla 

motionen.  

Efter fråga på förslaget om att bifalla motionen mot Björn Hammarbergs, M, 

förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller Björn 

Hammarbergs, M, förslag.  

Omröstning begärs. 

De som bifaller motionen röstar Ja och de som bifaller Björn Hammarbergs, 

M, förslag röstar Nej.  

Med 21 Ja och 20 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

motionen.  

Efter fråga på tilläggsförslaget om uppföljning till kommunfullmäktige 

årligen tills samtliga verksamheter har infört sopsortering finner ordförande 

att kommunfullmäktige bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget om att det ska vara genomfört till 2022-06-30 

finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.  

Efter fråga på tilläggsförslaget om att Krokoms kommun tar fram en strategi 

för att genomföra sopsortering i kommunens egna verksamheter finner 

ordförande att kommunfullmäktige avslår det. 

Omröstning begärs. 
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Kf § 14 (forts) Dnr 2020-000058  

Motion - Kommunal sopsortering  

De som bifaller tilläggsförslaget röstar Ja och de som avslår tilläggsförslaget 

röstar Nej.  

Med 24 Nej och 17 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsförslaget. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen  
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Kf § 15 Dnr 2019-000357  

Motion - Nya metoder för svårrekryterad personal 

Kort sammanfattning 

Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige där de yrkar på att svårrekryterade nyckelpersoner 

erbjuds en premie.           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det pågår ett 

kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på åtgärder för att 

underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms kommun, där även 

lönesättning och förmåner ingår.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom, har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med följande förslag; 

- Att förslag om premie till nyckelpersoner utreds och presenteras för 

politiken                     

Underlag för beslut  

Kommunstyrelsen 18 februari 2021, § 27 

Tjänsteutlåtande 3 februari 2021 

Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige besvarar motionen med att det pågår ett 

kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på åtgärder för att 

underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms kommun, där även 

lönesättning och förmåner ingår. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

_____ 
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Kf § 15 (forts) Dnr 2019-000357  

Motion - Nya metoder för svårrekryterad personal 

Kopia till 

Förslagsställare  

Hanna Vesterlund, HR-chef 
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Kf § 16 Dnr 2020-000193  

Motion - Bjud in representanter för fackliga 
organisationer till kommunfullmäktige, styrelsen och 
alla nämnder och ge dessa yttranderätt 

Kort sammanfattning 

Marie Svensson, V, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige.            

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Motionens första och andra att-sats avslås med motiveringen att 

kommunstyrelsen och nämnderna beslutar kring frågor som rör 

medborgare.   

Motionens tredje och fjärde att-sats avslås med motiveringen att 

samverkanssystemet finns reglerat i vårt samverkansavtal och fackliga 

parter har god möjlighet att där lyfta ärenden samt även synpunkter på 

hur samverkan och dialog med arbetsgivaren fungerar.  

Risken om även politiska nivån blandas in är en otydlighet i 

samverkanssystemet, att den väl inarbetade och fungerande gången för 

facklig samverkan och förhandling kan bli otydlig om den politiska nivån 

ska med. Det är viktigt med tydlighet och att det inte ska finnas några 

oklarheter var dialog och samverkan i olika frågor äger rum. 

Vi har samverkansavtal med samtliga förbund som vi har kollektivavtal 

med förutom SRAT. De har i nuläget inte några medlemmar som är 

anställda hos oss.    

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

_____ 
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Kf § 16 (forts) Dnr 2020-000193  

Motion - Bjud in representanter för fackliga 
organisationer till kommunfullmäktige, styrelsen och 
alla nämnder och ge dessa yttranderätt 

Beskrivning av ärendet 

Marie Svensson, V, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 

med följande förslag; 

- Att skriva i reglementet för nämnderna/styrelsen att fackliga 

representanter får bjudas till alla nämnders/styrelsens sammanträden. 

- Att skriva i reglementet för nämnderna/styrelsen att fackliga 

representanter har rätt att närvara med yttranderätt vid en 

nämnds/styrelses behandling. 

- Att fackliga representanter bjuds in till kommunfullmäktige minst en 

gång per år för att informera politikerna om de anställdas situation. 

- Att Krokoms kommun ska utreda hur kommunen ska stärka den fackliga 

samverkan och redovisa det för kommunfullmäktige.                

Underlag för beslut  

Kommunstyrelsen 18 februari 2021, § 28 

Tjänsteutlåtande 27 januari 2021 

Motion - Bjud in representanter för fackliga organisationer till 

kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa yttranderätt 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.  

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionens fjärde att-sats och avslag 

till motionens första att-sats, andra att-sats och tredje att-sats.  

Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till motionen.  

Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Marcus Danielsson, SD, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sven Höckert, S, föreslår bifall till motionens fjärde att-sats.  
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Kf § 16 (forts) Dnr 2020-000193  

Motion - Bjud in representanter för fackliga 
organisationer till kommunfullmäktige, styrelsen och 
alla nämnder och ge dessa yttranderätt 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Motionens första och andra att-sats 

avslås med motiveringen att kommunstyrelsen och nämnderna beslutar kring 

frågor som rör medborgare.  

Motionens tredje och fjärde att-sats avslås med motiveringen att 

samverkanssystemet finns reglerat i vårt samverkansavtal och fackliga parter 

har god möjlighet att där lyfta ärenden samt även synpunkter på hur 

samverkan och dialog med arbetsgivaren fungerar. Risken om även politiska 

nivån blandas in är en otydlighet i samverkanssystemet, att den väl 

inarbetade och fungerande gången för facklig samverkan och förhandling 

kan bli otydlig om den politiska nivån ska med. Det är viktigt med tydlighet 

och att det inte ska finnas några oklarheter var dialog och samverkan i olika 

frågor äger rum. Vi har samverkansavtal med samtliga förbund som vi har 

kollektivavtal med förutom SRAT. De har i nuläget inte några medlemmar 

som är anställda hos oss. 

Till det har kommit förslag till bifall till motionen och förslag till bifall till 

motionens fjärde att-sats.  

Ordförande kommer först ställa bifall till motionen mot avslag till motionen 

och sedan bifall till motionens fjärde att-sats mot avslag till motionens fjärde 

att-sats.   

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på bifall till motionen mot avslag till motionen finner ordförande 

att kommunfullmäktige bifaller förslaget om att avslå motionen.  

Efter fråga på bifall till motionens fjärde att-sats mot avslag till motionens 

fjärde att-sats finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller förslaget om 

att avslå motionens fjärde att-sats. 

_____ 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(57) 

Sammanträdesdatum 

4 mars 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 16 (forts) Dnr 2020-000193  

Motion - Bjud in representanter för fackliga 
organisationer till kommunfullmäktige, styrelsen och 
alla nämnder och ge dessa yttranderätt 

Kopia till 

Förslagsställare  

Hanna Vesterlund, HR-chef 
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Kf § 17 Dnr 2020-000273  

Motion - Revidera översiktsplanen för vindkraft 

Detta ärende går in under ärende ” Revidering av det tematiska tillägget för 

vindkraft i översiktsplanen”, Dnr 20/332.   

_____ 
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Kf § 18 Dnr 2019-000208  

Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna" 

Kort sammanfattning 

Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom, har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige.          

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det pågår ett 

utvecklingsarbete genom att Krokoms kommun deltar i Svenskt 

näringslivs utvecklingsprogram där serviceinriktad myndighetsutövning 

är ett av de fokusområden som utbildningen har samt att bygg- och 

miljöavdelningen och näringslivsenheten har ett nära samarbete kring 

dessa frågor.           

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Niclas Höglund, Jämtlands väl Krokom, har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med följande förslag;  

- Att utreda företagarnas belastade pålagor. 

- Att avlasta företag som ligger i Krokoms kommun från betvingade 

pålagor som inte är lagstadgad nivå.  

Underlag för beslut  

Kommunstyrelsen 18 februari 2021, § 30 

Näringslivsutskottet 3 februari 2021, § 10 

Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna” 

Sammanställning av nämndernas svar på motionen 

Bygg- och miljönämnden den 5 november 2020, § 111 

Samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2020, § 74 

Socialnämnden den 15 juni 2020, § 93 
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Kf § 18 (forts) Dnr 2019-000208  

Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna" 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige besvarar motionen med att det pågår ett 

utvecklingsarbete genom att Krokoms kommun deltar i Svenskt näringslivs 

utvecklingsprogram där serviceinriktad myndighetsutövning är ett av de 

fokusområden som utbildningen har samt att bygg- och miljöavdelningen 

och näringslivsenheten har ett nära samarbete kring dessa frågor.           

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare 

Näringslivsenheten 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 
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Kf § 19 Dnr 2019-000345  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

Kort sammanfattning 

Bengt Olofsson, Moderaterna, har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige.         

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att; 

- Avslå motionens första att-sats.  

- Bifalla att ”En sökande ska i normalfallet omgående få en 

mottagningsbekräftelse från kommunen och annars inom 5 arbetsdagar” 

(tillägg).  

- Avslå motionens andra att-sats. 

- Bifalla att ”Den sökande ska meddelas vem som är handläggare av 

ärendet med dennes kontaktuppgifter inom 5 arbetsdagar” (tillägg).  

- Uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 

förslag om hur tids- och kostnadsredovisningen gentemot sökanden kan 

bli tydligare (tillägg).  

- Motionens tredje att-sats anses besvarad. 

- Avslå motionens fjärde och femte att-satser med motiveringen att dessa 

kräver ytterligare utredning som riskerar att försena genomförandet av 

övriga punkter.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Bengt Olofsson, Moderaterna, har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med följande förslag; 

- Att handläggningstiden för avgiftsbelagda tillstånd ges en maximal 

handläggningstid på 2 månader. Dock får tiden intill dess den sökande 

får en mottagningsbekräftelse från kommunen vara maximalt 5 

arbetsdagar. 
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Kf § 19 (forts) Dnr 2019-000345  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

- Att det i mottagningsbekräftelsen ska det framgå vem som är 

handläggare av ärendet med dennas kontaktuppgifter. 

- Att kostnaden för tillstånd regleras genom självkostnadsprincipen med en 

öppen redovisning av nedlagd tid. 

- Att om handläggningstiden överstiger angiven max tid av orsaker 

beroende på kommunens egen handläggning ska ersättning utgå till den 

sökande. 

- Att det för privatpersoner ska det finnas ett avgiftstak för respektive 

tillstånd. 

Underlag för beslut  

Kommunstyrelsen 18 februari 2021, § 31 

Näringslivsutskottet 3 februari 2021, § 11 

Motion – Avgiftsbelagda tillstånd 

Sammanställning av nämndernas svar på motionen 

Bygg- och miljönämnden den 5 november 2020, § 112 

Samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2020, § 75 

Socialnämnden den 20 maj 2020, § 78 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Bengt Olofsson, M, Maria Jacobsson, S och Björn Hammarberg, M, yttrar 

sig.   

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår 

kommunfullmäktige att; 

- Avslå motionens första att-sats.  

- Bifalla att ”En sökande ska i normalfallet omgående få en 

mottagningsbekräftelse från kommunen och annars inom 5 arbetsdagar” 

(tillägg).  

- Avslå motionens andra att-sats. 

- Bifalla att ”Den sökande ska meddelas vem som är handläggare av 

ärendet med dennes kontaktuppgifter inom 5 arbetsdagar” (tillägg).  
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Kf § 19 (forts) Dnr 2019-000345  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

- Uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 

förslag om hur tids- och kostnadsredovisningen gentemot sökanden kan 

bli tydligare (tillägg).  

- Motionens tredje att-sats anses besvarad. 

- Avslå motionens fjärde och femte att-satser med motiveringen att dessa 

kräver ytterligare utredning som riskerar att försena genomförandet av 

övriga punkter. 

 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare 

Näringslivsavdelningen 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 
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Kf § 20 Dnr 2021-000006  

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ulf Larssons, M, avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunrevisionen från och med 2020-12-14 godkänns.  

2. Ricky Olausson, M, väljs till ny ledamot i kommunrevisionen efter Ulf 

Larsson, M.  

3. Roland Larsamos, M, avsägelse från uppdraget som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden, uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige, uppdraget som ersättare i Krokomsbostäder AB och 

uppdraget som ombud för Inlandskommunernas ekonomiska förening 

godkänns.  

4. Håkan Mikaelsson, M, väljs till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

efter Roland Larsamo, M.  

5. Carl-Oscar Fransson, M, väljs till ny ersättare i Krokomsbostäder AB 

efter Roland Larsamo, M. 

6. Stina Kimselius, M, väljs till nytt ombud för Inlandskommunernas 

ekonomiska förening efter Roland Larsamo, M.  

7. Marcus Danielssons, SD, avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, uppdraget som ledamot i valnämnden, uppdraget 

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och uppdraget som 

ledamot i valberedningen godkänns. 

8. Sune Sjöström, SD, väljs till ny ledamot i valnämnden efter Marcus 

Danielsson, SD. 

9. Sune Sjöström, SD, väljs till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

efter Marcus Danielsson, SD. 

10. Sune Sjöström, SD, väljs till ny ledamot i valberedningen efter Marcus 

Danielsson, SD. 

11. Katarina Rosberg, S, väljs till ledamot i Jämtlands Gymnasieförbunds 

direktion.  

12. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022. 
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Kf § 20 (forts) Dnr 2021-000006  

Valärenden 

_____________________________________________________________ 

Ulf Larsson, M, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen 

från och med 2020-12-14. 

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Ricky Olausson, M, föreslås till ny ledamot i kommunrevisionen efter Ulf 

Larsson, M. 

Efter fråga på att välja Ricky Olausson, M, till ny ledamot i 

kommunrevisionen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Roland Larsamo, M, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden, uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, 

uppdraget som ersättare i Krokomsbostäder AB och uppdraget som ombud 

för Inlandskommunernas ekonomiska förening. 

Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller dessa. 

_____ 

Håkan Mikaelsson, M, föreslås till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

efter Roland Larsamo, M.  

Efter fråga på att välja Håkan Mikaelsson, M, till ny ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

_____ 

Carl-Oscar Fransson, M, föreslås till ny ersättare i Krokomsbostäder AB 

efter Roland Larsamo, M. 

Efter fråga på att välja Carl-Oscar Fransson, M, till ny ersättare i 

Krokomsbostäder AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Kf § 20 (forts) Dnr 2021-000006  

Valärenden 

_____ 

Stina Kimselius, M, föreslås till nytt ombud för Inlandskommunernas 

ekonomiska förening efter Roland Larsamo, M. 

Efter fråga på att välja Stina Kimselius, M, till nytt ombud för 

Inlandskommunernas ekonomiska förening finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Marcus Danielssons, SD, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, uppdraget som ledamot i valnämnden, uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden och uppdraget som ledamot i 

valberedningen.  

Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller dessa. 

_____ 

Sune Sjöström, SD, föreslås till ny ledamot i valnämnden efter Marcus 

Danielsson, SD. 

Efter fråga på att välja Sune Sjöström, SD, till ny ledamot i valnämnden 

finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Sune Sjöström, SD, föreslås till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

efter Marcus Danielsson, SD. 

Efter fråga på att välja Sune Sjöström, SD, till ny ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Sune Sjöström, SD, föreslås till ny ledamot i valberedningen efter Marcus 

Danielsson, SD. 

Efter fråga på att välja Sune Sjöström, SD, till ny ledamot i valberedningen 

finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Kf § 20 (forts) Dnr 2021-000006  

Valärenden 

_____ 

Katarina Rosberg, S, föreslås till ledamot i Jämtlands Gymnasieförbunds 

direktion.  

Efter fråga på att välja Katarina Rosberg, S, till ledamot i Jämtlands 

Gymnasieförbunds direktion finner ordförande att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

_____ 

Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige; 

Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för M.     

_____ 

Kopia till 

De som sagt ifrån sig 

De valda 

Berörda nämnder, bolag 

Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret 
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Kf § 21 Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Krokomsbostäder: protokoll styrelsemöte 201207 

  

2 Socialnämnden: protokollsutdrag 201215, § 167, Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS tredje kvartalet 2020 

 

  Dnr 28 

3 Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 201214 § 

38, verksamhetsplan och budget 2021 med flerårsplan 

 

4 Naboer AB:  informationsbrev 201214 till aktieägarna 

 

5 Naboer AB: VD brev kvartal 4, 2020 

 

6 Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 210129 § 

1, förutsättningar inför budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 

 

7 Gemensamma överförmyndarnämnden: protokollsutdrag 210211 § 1, 

årsredovisning 2020 

 

8 Gemensamma överförmyndarnämnden: protokollsutdrag 210211 § 2, 

uppföljning internkontroll 2020 

 

  Dnr KS 19/051 

9 Socialnämnden: protokollsutdrag 201215 § 179, Objektsupphandling – 

Särskilt boende 

 

  Dnr 20/219 

10 Strömsunds kommun: protokollsutdrag 20111 § 82 – Ägardirektiv 2021 

för Jämtlands Räddningstjänstförbund 

 

  Dnr KS 20/247 

11 Ragunda kommun: protokollsutdrag 201126 § 97 - Ägardirektiv JGY 

2021 

_____ 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(57) 

Sammanträdesdatum 

4 mars 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 21 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 

    Dnr KS 19/098 

1 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.  

   Dnr KS 19/262 

2 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.  

 Dnr KS 2020/184 

3 Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken. 

Motionen remitteras till HR-avdelningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast april 2021.  

 Dnr KS 2020/221 

4 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen remitteras 

till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige 

senast april 2021.  

            Dnr KS 2020/273 

5 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast maj 2021. 

Ärendet på kommunfullmäktige mars 2021.  

   Dnr KS 2019/288 

6 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 

7 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(57) 

Sammanträdesdatum 

4 mars 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 21 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

 Dnr KS 2019/315 

8 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 2020/062 

9 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler. 

Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden (beslut 

barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2020) och kommunstyrelsen 

som själv svarar på förslaget senast i oktober 2020.  

 Dnr KS 2020/194 

10 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås. 

Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och 

fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på 

förslaget senast i april 2021.  

 Dnr KS 2020/232 

11 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg 

Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i april 

2021. 

 Dnr KS 2020/233 

12 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv 

svarar på förslaget senast i april 2021. 

 Dnr KS 2020/234 

13 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i april 2021. 
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Kf § 21 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

 Dnr KS 2020/235 

14 Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och 

helger. Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, 

kultur och fritid. Kommunstyrelsen svarar själv på förslaget senast i april 

2021. 

 Dnr KS 2020/240 

15 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl behövs från Ösa till 

Byskogen samt Ås samhälle. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i maj 

2021.  

 Dnr KS 2020/251 

16 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj 

2021.  

                                                        Dnr KS 2020/252 

17 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 

järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på 

förslaget senast i maj 2021.  

 Dnr KS 2020/270 

18 Medborgarförslag - Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn 

1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i maj 2021.  

 Dnr KS 2020/289 

19 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2021.  

20 Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket som ni gör på 

fotbollen i centralorten Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i september 2021.  
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Kf § 21 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

Dnr KS 2021/043 

21 Medborgarförslag - Förbättra säkerheten i trafiken runt Änge skola, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i september 2021.  

 

Dnr KS 2021/058 

22 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i september 2021.  

______ 
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Kf § 22 Dnr 2021-000037  

Avslutning 

Ordförande, Gunnar Hellström, C, förklarar mötet avslutat. 

_____ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§7          §12     §14(1)    §14 (2)   

 

      
Moderata samlingspartiet:      
      
Björn Hammarberg L Ja Ja Nej         Nej  
Jannike Hillding (Frida Skoog) -     
Bengt Olofsson L Ja Ja Nej         Nej  
Carl-Oscar Fransson L Ja Ja Nej         Nej  
Stina Kimselius L Ja Ja Nej         Nej  
Leif Holm L Ja Ja Nej         Nej  
      Frida Skoog E Ja Ja Nej         Nej  
      Ulf Wärdell 
      Anders Berglund 

     

            
      
      
Centerpartiet:      
      
Gunnar Hellström L Nej Ja Nej         Nej  
Karin Jonsson L Nej Ja Nej         Nej  
Hans Åsling L Nej Ja Nej         Nej  
Karin Häggqvist L Nej Ja Nej         Nej  
Andreas Karlsson L Nej Ja Nej         Nej  
Astrid Lönn Jern L Nej Ja Nej         Nej  
Karin Wallén L Nej Ja Nej         Nej  
Bengt Nord L Ja Ja Nej         Nej  
Lena Andersson (Maria Söderberg) -     
Harot Basil L Nej Ja Nej         Nej  
Sarah Lundmark (Håkan Larsson) 
Tommy Lennartsson 

- 
L           

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej         Nej 

 

      Maria Söderberg E Nej Ja Nej         Nej  
      Morgan Movérare      
      Mathias Friman      
      Andreas Axelsson      
      Håkan Larsson E Nej Ja Nej         Nej  
      Thomas Pålsson      
      
      
Kristdemokraterna:      
      
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson) -     
      Rasmus Ericsson E Nej Ja Nej         Nej  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

      
 
Sammanträdeslista (forts) 

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§7          §12     §14(1)    §14 (2)   

 

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

      
 
Sammanträdeslista (forts) 

     

 
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

 
När- 
varo 

 
Omröstningar 
§7          §12     §14(1)    §14 (2) 

 
 

      
Sverigedemokraterna:      
      
Ronny Karlsson L Nej Ja Ja         Nej  
Jan Englund L Nej Ja Ja         Nej  
Claes Sundberg (Sune Sjöström) -     
Marcus Danielsson L Nej Ja Ja         Nej  
      Sune Sjöström E Nej Ja Ja         Nej  
      Madeleine Reppe      
      
      
Jämtlands Väl Krokom:      
      
Niclas Höglund (Åke Ringdahl) -     
      Jasem Alshih      
      Åke Ringdahl E Nej Nej Ja         Ja  
      

Vid upprop 33 L 21 Nej 24 Ja 21 Ja    24 Nej  
 8 E 20 Ja 17 Nej 20 Nej   17 Ja  

 41 41 41 41          41  
      
      
      
 




