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Beslutande Ledamöter 

Karin Jonsson, C, ordförande  

Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande (distans) 

Maria Jacobsson, S, 2:e vice ordförande (distans) 

Hans Åsling, C (distans) 

Bengt Nord, C (distans) 

Jannike Hillding, M (distans)  

Jan Runsten, MP (distans)  

Rasmus Ericsson, KD, tjg ers för Kjell Sundholm, KD (distans) 

Mikael Karlsson, S, tjg ers för Sture Hernerud, S (distans) 

Annika Hansson, S (distans)  

Marie Svensson, V (distans) 

Niclas Höglund, JVK (distans)  

Ronny Karlsson, SD (distans) 

Övriga närvarande Jonas Törngren, kommundirektör (distans) 

Sofie Eén, kommunsekreterare    

Justerare Annika Hansson och Jannike Hillding 

Justeringens plats och tid Omedelbar justering § 127 

Underskrifter 

Sekreterare Paragraf § 127

Sofie Eén 

Ordförande 

Karin Jonsson 

Justerare 

Annika Hansson Jannike Hillding 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 25 maj 2021 

Datum då anslaget sätts upp 26 maj 2021 Sista dag för överklagan 16 juni 2021 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen 

Underskrift 

Sofie Eén 
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Ks § 127 Dnr 2021-000082  

Medborgardialog Nälden  

Kort sammanfattning 

Det görs stora satsningar på en ny skola och nytt tågstopp i Nälden. Mot 

bakgrund av de satsningarna vill kommunstyrelsens presidium göra en större 

informationsinsats om skolbygge och tågstopp.  

Kommunstyrelsens presidium vill även bjuda in till Medborgardialog om 

innehållet i den nya skolgården, inriktning på utemiljösatsningar i Nälden 

och den fortsatta tillväxten i byn.  

Som stöd i processen används de riktlinjer för medborgardialog som nyligen 

antagits.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Information om 

byggnationerna av skola och tågstopp. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Medborgardialog om 

innehållet i den nya skolgården, inriktning på utemiljösatsningar och den 

fortsatta tillväxen i Nälden. 

3. Den politiska beställningen preciseras i bifogad beställningsblankett (se 

bilaga 1: Beställning Information och Medborgardialog Nälden).     

_____________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I april beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för medborgardialog. 

Riktlinjerna prövas och vidareutvecklas under en ettårig testperiod från 15 

april 2021.  

Den 5 maj hölls en workshop om medborgardialog dit nämndernas presidier 

och samtliga politiska gruppledare var inbjudna. På mötet fick alla deltagare 

föreslå vilken medborgardialog de önskade.  
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Ks § 127 (forts) Dnr 2021-000082  

Medborgardialog Nälden  

Flera önskemål kom upp om medborgardialog i Nälden, mot bakgrund av de 

stora satsningar som görs på tågstopp och skola där. De nämnder som främst 

bedömts vara berörda av dessa frågor är samhällsbyggnadsnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden. Dessa nämnders presidier och några utvalda 

tjänstemän fick möjlighet att tycka till om utformningen av 

medborgardialogen i Nälden vid sitt sammanträde 7 maj. 

Efter workshop och nämndernas presidier fattade kommunstyrelsens 

presidium beslut om att gå vidare med förslaget att ha Information om 

byggnationerna av skola och tågstopp samt Medborgardialog om innehållet i 

den nya skolgården, inriktning på utemiljösatsningar och 

samhällsutvecklingen i Nälden. Presidiet beslutade också att ge nämndernas 

presidier och samtliga politiska gruppledare möjligheter att påverka 

utformningen av informationen och dialogen vid en workshop 19 maj. 

Efter att ha tagit del av de synpunkter som kom upp under workshopen 19 

maj har kommunstyrelsens presidium förtydligat sitt förslag; 

* att genomföra Information om byggnationerna av skola och tågstopp. 

* att genomföra Medborgardialog om innehållet i den nya skolgården, 

inriktning på utemiljösatsningar och den fortsatta tillväxen i Nälden. 

Kommunstyrelsens presidium har även preciserat den politiska beställningen 

i bifogad beställningsblankett (se bilaga 1: Beställning Information och 

Medborgardialog Nälden). 

Kommunstyrelsens presidium har mandat att besluta om medborgardialog 

enligt de nya riktlinjerna, men väljer att lyfta frågan till beslut i 

kommunstyrelsen för att få en bredare politisk förankring.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 24 maj 2021 

Bilaga 1 Beställning Information och Medborgardialog Nälden 
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Ks § 127 (forts) Dnr 2021-000082  

Medborgardialog Nälden  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta 

att genomföra Information om byggnationerna av skola och tågstopp. 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Medborgardialog om innehållet i 

den nya skolgården, inriktning på utemiljösatsningar och den fortsatta 

tillväxen i Nälden. Den politiska beställningen preciseras i bifogad 

beställningsblankett (se bilaga 1: Beställning Information och 

Medborgardialog Nälden).     

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Elisabeth Wickzell, projektledare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

 

 


