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Kf § 23 Dnr 2021-000034  

Öppnande  

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

klockan 10.00. 

Nya ledamöter och ersättare 

Rolf Lilja är ny ledamot för Socialdemokraterna. 

Ove Norrman är ny ersättare för Socialdemokraterna.  

Protokollets justering och val av justerare 

Björn Hammarberg och Leif Jonsson utses att justera protokollet den 20 maj 

2021.  

Upprop 

Vid uppropet noteras 33 ledamöter och 7 ersättare.  

Kungörelse och kallelse 

Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 5 

maj 2021 och kallelse skickades ut den 30 april 2021.   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige 

1. Jan Englunds, SD, fråga till näringslivsutskottets ordförande Björn 

Hammarberg, M, om kommunens företagare.   

2. Jan Englunds, SD, fråga till socialnämndens ordförande Anderas 

Karlsson, C, om placeringar.  

3. Ronny Karlssons, SD, fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Olof Wallgren, C om kisaska.  

4. Marie Svenssons, V, fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Olof Wallgren, C om kisaska. 

5. Ronny Karlssons, SD, fråga till kommunstyrelsens ordförande Karin 

Jonsson, C, om tomter.  
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Kf § 23 (forts) Dnr 2021-000034  

Öppnande  

6. Nehro Mostafaees, V, fråga till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande Jannike Hillding, M, om skolan i Nälden.  

7. Marie Svenssons, V, fråga till Krokomsbostäders vice ordförande Maria 

Jacobsson, S, om laddning av el- och hybridbilar. 

8. Marie Svenssons, V, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om den planerade skolan i Hotagen-området. 

Informationer 

Årsredovisning 2020, Jämtlands Gymnasieförbund 

Mikael Cederberg, förbundsdirektör 

Plantaxan  

Mikael Edström, planarkitekt och Ulla Schill, samhällsbyggnadschef 

VA-taxan 

Katarina Fredriksson, verksamhetschef vatten 

Renhållningstaxan 

Oscar Aspman, verksamhetschef renhållning 

Årsredovisning 2020, Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Lars Nyman, räddningschef  

Årsredovisning 2020, Krokoms kommun 

Jonas Törngren, kommundirektör, Björn Torbjörnsson, ekonomichef och 

Hanna Vesterlund, HR-chef, informerar i samband med ärendet.  

Årsredovisning 2020, Krokomsbostäder AB 

Linus Ekqvist, VD Krokomsbostäder AB, informerar i samband med 

ärendet. 

_____ 
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Kf § 24 Dnr 2021-000035  

Frågor 

Jan Englund, SD, frågar näringslivsutskottets ordförande Björn 

Hammarberg, M, om hur kommunens företagare klarat det gångna 

pandemiåret och om Krokoms kommun vidtagit några åtgärder för att stötta 

dem?  

Björn Hammarberg, M, näringslivsutskottets ordförande svarar 

Kommunens företagare är ingen homogen grupp och därför finns exempel på 

företag alltifrån de som i princip fått hela sin ordinarie verksamhet utraderad 

till de som har kanske upp till dubbla omsättningen. 

Generellt kan man säga att kommunens näringsliv klarat sig relativt bra; dels 

utifrån att vi har ett diversifierat näringsliv utan någon huvudbransch inom 

till exempel turism och handel, men sannolikt även tack vare att kommunens 

företagare är vana att bredda sin verksamhet och ha många bollar i luften. På 

så sätt finns alltid en beredskap och förmåga att justera verksamheten och 

laga efter läge. 

Arbetslösheten har inte ökat i så stor utsträckning och kommunen ligger 

fortfarande lägst i länet. 

Förutom att vi följt utvecklingen har även ett antal åtgärder från kommunens 

sida vidtagits. Bland annat fattade krisledningsnämnden redan 23 mars ifjol 

beslut om möjlighet till anstånd med avgifter och hyror, möjlighet till 

nedkortade betalningstider till leverantörer, med mera.  

Kommunen har löpande informerat om bland annat stödmöjligheter och vart 

man kan vända sig som företagare. Informationen har getts via Facebook, 

kommunens hemsida och en utskickad folder till samtliga företag. 

Kommunen följde och stöttade till viss del arbetet med att få hemsändning 

med matvaror att fungera. Företag stöttades med hjälp för digital 

marknadsföring och lokala kulturföretag anlitades för att kompensera för de 

många inställda evenemangen.  

En sommargåva i form av värdecheckar för inköp hos lokala företag delades 

ut till samtliga kommunanställda inklusive vikarier. Det var både uppskattat 

och lyckat varför även en julgåva delades ut på samma sätt. 

Åtgärderna har följts under hela pandemin och justerats utifrån behov. 
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Kf § 24 (forts) Dnr 2021-000035  

Frågor 

_____ 

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

om placeringar: Det har varit turbulens kring HVB-hem, SiS-placeringar och 

familjehem senaste tiden. Hur säkerställer Krokoms kommun att de oerhört 

kostsamma placeringarna fungerar och ger avsett resultat för barn- och 

ungdomar och hur kontinuerligt utvärderar ni? 

Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar 

Vad jag förstår så har debatten i det senaste i synnerhet handlat om 

placeringar på SiS och vi har i dag ett ärende som är placerat inom SiS.  

Individen har varit placerad först akut sen för behandling och nu för 

utredning. Verksamhetens bedömning är att det varit mycket bra för hen och 

att den uppfattningen även delas av personen i fråga, i dag. 

Värt att poängtera är att i det fall man kommer fram till att vi behöver 

placeras på låst institution enligt LVU så är det endast SiS som kan och får 

verkställa det. Man försöker då matcha plats men i slutänden är det SiS som 

bestämmer var den unge ska placeras. 

Min bedömning (efter att ha förhört mig) är att ingen som varit placerad från 

Krokoms kommun har drabbats av sådana missförhållanden som 

framkommit genom media och i stort är vi mycket nöjda med arbetet som 

görs inom SiS.  

Det ska då hållas i minnet att när man med tvång placerar en ung person är 

det ganska sannolikt att den unge (och inte allt för sällan vårdnadshavare) 

inte är odelat positiva till placering åtminstone i ingången. Det finns så att 

säga skäl till att tvånget behöver tillämpas. 

Omprövning på varje beslut sker minst var 6:e månad och i samband med 

det samtalar man både med den unge, vårdnadshavare och där placering har 

skett. Dessa omprövningar och beslut sker alltid i socialnämnden.  

Avslutningsvis så är placeringar kostsamt (vilket frågeställaren lyfter fram). 

Avseende vad det kostar på SiS så sätter de helt enkelt bara sitt pris och det 

finns inget man vi kan göra åt det.  
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Kf § 24 (forts) Dnr 2021-000035  

Frågor 

Avseende andra HVB så är det en privat marknad som styr kostnadsbilden 

och det är dessvärre inte heller något som vi rår över annat än genom 

upphandling och den är det bara att hålla sig till.  

Upphandling ställer även upp kvalitetskrav som ska borga för kvalitet i 

enlighet med det säkerställa att de fungerar och ger avsett resultat. I de fall vi 

går utanför upphandling så är det för att behoven är väldigt specifika och då 

landar det i att man är tvingad att ta det som finns tillgängligt för att möta 

behoven. 

_____ 

Ronny Karlsson, SD, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof 

Wallgren, C om kisaska: För några år sedan sanerade kommunen mark runt 

Nyhedens skola och vid brofästet där stora mängder av det miljöfarliga 

ämnet kisaksa forslades bort. Har Krokoms kommun undersökt fler 

markområden för att se om det finns flera ställen som innehåller kisaska och 

som borde saneras? 

Marie Svensson, V, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof 

Wallgren, C om kisaska: I april 2017 biföll kommunfullmäktige en motion 

från Vänsterpartiet där samhällsbyggnadsnämnden skulle ta kontakt med 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att undersöka möjligheterna till 

statligt stöd för utredning och åtgärder avseende föroreningar av kisaksa på 

enskilda fastigheter i Hissmoforsområdet. Motionen syftar till att hantera de 

föroreningar som finns på gårdar, grusgångar, parkeringar m.m. utanför detta 

område. Motionären föreslog att Krokoms kommun undersöker hos 

Naturvårdsverket om kommunen kan vara huvudman för en samlad sanering 

av kisaska på enskilda fastigheter, undersöker intresset hos fastighetsägarna 

samt genomför sanering på deras fastigheter. Vad har hänt sedan 2017 har 

man undersökt intresset hos fastighetsägarna och har man gjort någon 

sanering på deras fastigheter? 

Olof Wallgren, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar på 

frågorna  

Hissmofors pappersmassefabrik var i drift från 1899 till 1979. 
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Kf § 24 (forts) Dnr 2021-000035  

Frågor 

Kisaska är ett avfall efter svavelsyratillverkningen och räknas i dag som 

farligt avfall. Kan inte omhändertagas i Jämtland utan körs troligen till 

SAKAB utanför Kumla. 

Det finns möjligheter att söka statligt stöd för utredning och eventuella 

åtgärder avseende kisaskeproblematik i bostadsområde nära före detta 

Hissmoforsfabriken. 

Arbetet med undersökningar och sanering/efterbehandling efter Hissmofors 

före detta pappersmassefabrik har prioriterats enligt följande: 

Undersökningar och sanering/efterbehandling på områden där risk för 

människors hälsa och miljön beräknats som störst har prioriterats och ser ut 

enligt nedan. 

1. Idrottsplan på Nyheden är undersökt och sanerad. 

2. Hissmofors industriområde är undersökt och uppdelad i områden. 

3. Etapp1, områdena 1,17,18 och 10 är sanerade/efterbehandlade. 

4. Etapp2, områdena 2,3,4 och 12. För dessa områden har det ännu gjorts 

inte någon ansökan om bidrag för sanering/efterbehandling.  

5. Etapp3, områdena 15,16 och ev. två till. 

6. Undersökningar inom bostadsområde nära före detta 

pappersmassefabriken. 

Samtliga delområden ska åtgärdas, ansökningar och åtgärder kommer att ske 

i etapper under flera år. 

_____ 

Ronny Karlsson, SD, frågar kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, 

C, om tomter: Hur har det gått med försäljning av tomter på området 

Kvarna? 

Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande svarar 

Det är 18 tomter till salu i område Kvarna och priset är 400 tkr per tomt, 

inklusive anslutningsavgifter för VA, el och fiber.  
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Kf § 24 (forts) Dnr 2021-000035  

Frågor 

En tomt är tingad och de kommer att köpa och bebygga tomten om bygg- 

och miljönämnden kan bevilja en mindre avvikelse mot detaljplanen i 

bygglovet. Kommunen har de senaste veckorna fått in lite frågor från 5-6 

intressenter. Kommunen håller på med en planändring som syftar till att 

möjliggöra bebyggelse av radhus och parhus. Finns en del byggherrar som 

visat intresse för det. 

_____ 

Nehro Mostafaee, V, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om skolan i Nälden: Hur går arbetet med den planerade 

nya skolan i Nälden? Är frågor angående lokaler och omplacering av elever 

på skolan i Nälden lösta inför höstterminen? 

Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar 

Vi börjar se ljuset i tunnel gällande bygget av den nya skolan i Nälden. Barn- 

och utbildningsnämnden har godkänt igångsättningstillstånd för 2 basenheter 

så att vi kan tömma delar av skolan som är sjuka hus. Så bara 

kommunstyrelsen tar beslut om ett igångsättningstillstånd inom en snar 

framtid kommer rivningen & uppbyggnaden av en ny skola i Nälden börja. 

Jag förlitar mig på att verksamheten med rektorn i spetsen har kolla på 

planeringen. Det kommer som sagt att finnas 2 basenheter uppsatta. Vilka 

som ska gå där vet jag inte utan det löser rektorn med sin personal.  

_____ 

Marie Svensson, V, frågar Krokomsbostäders vice ordförande Maria 

Jacobsson, S, om laddning av el- och hybridbilar: Hur många av 

Krokomsbostäders hyresgäster har möjlighet att ladda el- eller hybridbilar i 

dag och när kommer alla hyresgäster ha den möjligheten för att nå målen 

med ett fossil fritt samhälle? 

Maria Jacobsson, S, Krokomsbostäders vice ordförande svarar 

_____ 
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Kf § 24 (forts) Dnr 2021-000035  

Frågor 

Marie Svensson, V, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om den planerade skolan i Hotagen-området: I mars 

ställde Vänsterpartiet en fråga på kommunstyrelsen hur planen var angående 

den tilltänkta skolan i Hotagen området. Beskedet då var att man skulle 

bjuda in representanter från Valsjöbyn till ett kommunstyrelsemöte nu 2 

månader senare har detta ännu inte skett. Hur är planen angående den 

planerade skolan i Hotagen-området? 

Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar 

Bäst att svara på den här frågan är kommunstyrelsen ordförande som ska 

samordna medborgardialogen med Valsjöbyn. 

Som det ser ut i dag kommer jag på nästa nämnd den 15/6 lägga fram ett 

förslag på att ta tillbaka beslutet att bygga en ny förskola/skola i Hotagen 

och i stället lägga fram det beslutet som vi tog för två år sen som innebär att 

vi flyttar upp Rötvikens förskola till Valsjöbyn 1/1 2022. 

Sen kan man göra en riktig undersökning gällande framtidens skola i 

Hotagen. Då jag vet att detta kommer att ta ett antal år så ser jag en 

besparing på cirka 1 Mkr/år med denna flytt. 

_____ 

 



  

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(58) 

Sammanträdesdatum 

12 maj 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kf § 25 Dnr 2021-000028  

Anmälan av motioner och medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 

   Dnr KS 2021/098 

1. Motion -  Bygg en gästbrygga i Krokomsviken. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering.  

Dnr KS 2021/136 

2. Motion - För en friskare äldre befolkning, elparcyklar till kommunens 

särskilda boenden. Motionen skickas till kommunstyrelsen för 

remittering. 

Dnr KS 2021/137 

3. Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2021/138 

4. Motion - Om kommunen kan upphandla ett antal kor för att kunna 

servera lokalproducerat kött inom äldreomsorg och skola. Motionen 

skickas till kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2021/145 

5. Motion - Öka tillgänglighet för våra lokala producenter att sälja närodlat 

kött till kommunala verksamheter. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2021/146 

6. Motion - Lokal livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad 

mat. Motionen skickas till kommunstyrelsen för remittering. 

Dnr KS 2021/116 

7. Medborgarförslag - Besluta om att rödmarkera hela Offerdal i 

kommunens vindkraftsplan för framtida vindkraftsetableringar. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/101 

8. Medborgarförslag - Ås båthamn och utveckling av Täng 2:81. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i november 2021.  
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Kf § 25 (forts) Dnr 2021-000028  

Anmälan av motioner och medborgarförslag  

Dnr KS 2021/118  

9. Medborgarförslag - Se över trafiksituationen vid Aspås skola och 

förskola för att skapa en trygg och säker miljö för barnen. 

Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på 

förslaget senast i november 2021.  

Dnr KS 2021/124 

10. Medborgarförslag - Stängsel/staket vid Skolvägen/Genvägen i Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 

som själv svarar på förslaget senast i november 2021.      

_____________________________________________________________ 

Kopia till 

Förslagsställare  

Remissinsatser   

Kommunstyrelsen 
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Kf § 26 Dnr 2021-000036  

Dialog med revisorerna  

Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen redovisar: 

 Rapport - Granskning av inköpsarbetet 

Karin Jonsson, C och Björn Hammarberg, M, yttrar sig. 

_____ 
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Kf § 27 Dnr 2021-000068  

Årsredovisning 2020, Krokoms kommun 

Kort sammanfattning 

Kommunens årsredovisning för 2020 har upprättats och överlämnas nu till 

kommunfullmäktige.           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020.  

2. Kommunfullmäktige beslutar om att en reservation görs till en utökning 

av kommunens resultatutjämningsreserv med 5,95 mnkr ur 2020 års 

resultat. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att 2019 års underskott återställs i sin 

helhet i 2020 års bokslut. 

_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 

Kommunens årsredovisning för 2020 har upprättats och överlämnas nu till 

kommunfullmäktige. Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns 

resultat år 2020 är plus 16,5 miljoner kronor, vilket är 9,2 mnkr bättre än 

budgeterat. 

Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna ska överstiga 

kostnaderna. Kommunen klarar därmed balanskravet. 

I november 2012 beslutade kommunfullmäktige att införa en så kallad 

resultatutjämningsreserv. Ändamålet med denna reserv är att under år med 

mycket goda resultat kunna bygga upp en reserv att nyttjas om det uppstår 

stora svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed 

ges möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska 

förutsättningarna mellan åren. Ianspråktagande av reserven får inte ske mer 

än två år i rad.  

Reserven uppgick före bokslutet 2020 till 16,7 mnkr. En reservation föreslås 

i bokslutet 2020 med 5,95 mnkr vilket innebär att vid utgången av 2020 

uppgår den till 22,65 mnkr. 

Kommunstyrelsen föreslår även att 2019 års underskott återställs i sin helhet.               
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Kf § 27 (forts) Dnr 2021-000068  

Årsredovisning 2020, Krokoms kommun 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 21 april 2021, 86 

Tjänsteutlåtande 12 april 2021 

Årsredovisning 2020, Krokoms kommun 

Nämndernas årsredovisningar 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, Andreas Karlsson, C, Hans Åsling, C, Marie Svensson, V, 

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

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020. Kommunfullmäktige 

beslutar om att en reservation görs till en utökning av kommunens 

resultatutjämningsreserv med 5,95 mnkr ur 2020 års resultat. 

Kommunfullmäktige beslutar att 2019 års underskott återställs i sin helhet i 

2020 års bokslut. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

Revisorerna 

Sakkunnigt biträde 
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Kf § 28 Dnr 2021-000112  

Årsredovisning 2020, Krokomsbostäder AB 

Kort sammanfattning 

Årsredovisning för 2020 har överlämnats till ägaren.           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB 

år 2020. 

2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i 

Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och 

verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2020 enligt 

revisorernas tillstyrkan.     

_____________________________________________________________ 

Jäv 

Maria Jacobsson, S, Kjell Sundholm, KD, Hans Åsling, C, Peter 

Grundström, S, anmäler jäv. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

De ekonomiska målen utgår ifrån att bolaget ska klara en balans mellan 

nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd med de resurser som 

bolaget förfogar över. Investeringar och förvaltningskostnader ska hållas på 

nivåer som säkerställer ett långsiktigt hållbart kassaflöde och 

marknadsvärde. 

Övergripande ekonomiska mål från 2019 och tills vidare: 

Bolaget ska ha en direktavkastning som i genomsnitt över en femårsperiod 

från och med utgången av 2020 motsvarar 5 %. Direktavkastningen för 2020 

blev 4,89 procent (5,32 %). 

Bolagets soliditet bör vara som lägst 15 procent. Soliditeten har för 2020 

ökat till 19,7 procent (18,7 %). Under kommande år räknar bolaget med att 

nyproduktion kan sänka soliditeten något men att den kommer överstiga 

målet om lägst 15 procent soliditet.   
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Kf § 28 (forts) Dnr 2021-000112  

Årsredovisning 2020, Krokomsbostäder AB 

Bolagets belåningsgrad får högst vara 70 procent. Belåningsgraden var vid 

utgången av räkenskapsåret 55,3 procent (56,4 %). Belåningsgraden 

beräknas öka under kommande år på grund av planerad nyproduktion men 

ändå vara inom målet om högst 70 procent belåningsgrad. 

Lägenhetsbeståndet består av 1 128 lägenheter samt 111 bostäder i 

äldreboenden totalt 1 239 bostäder, vilket är 7 färre än föregående år. 

Minskningen beror på en fastighetsförsäljning i Laxsjö. 

Antalet vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 43 stycken motsvarande 

3,5 procent av lägenhetsbeståndet vilket är 8 stycken färre än 2019. 

För 2020 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på 5 253 tkr   

(5 088 tkr). Resultatet efter skatt uppgår till 4 581 tkr (3 867 tkr).                

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 21 april 2021, § 87 

Tjänsteutlåtande 14 april 2021 

Årsredovisning, Krokomsbostäder AB 2020, inklusive revisorernas yttrande 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, Jan Englund, SD och Sven Höckert, S, yttrar sig. 

_____ 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 

2020. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i 

Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och 

verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2020 enligt 

revisorernas tillstyrkan. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 
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Kf § 28 (forts) Dnr 2021-000112  

Årsredovisning 2020, Krokomsbostäder AB 

Kopia till 

Krokomsbostäder AB 
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Kf § 29 Dnr 2021-000119  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 

ledamöter, verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas tillstyrkan. 

2. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden och 

dess ledamöter, verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas tillstyrkan. 

3. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden och 

dess ledamöter, verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas tillstyrkan. 

4. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden och dess ledamöter, 

verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas tillstyrkan. 

5. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och dess 

ledamöter, verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas tillstyrkan. 

6. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess ledamöter, 

verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas tillstyrkan. 

7. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 

upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 

mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner och dess 

ledamöter, verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas tillstyrkan. 

8. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden för 

upphandlingssamverkan mellan länets kommuner och dess ledamöter, 

verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas tillstyrkan. 

9. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensam nämnd för samverkan 

inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner och dess 

ledamöter, verksamhetsåret 2020, enligt revisorernas tillstyrkan. 

10. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden i Krokom, 

Åre och Östersund och dess ledamöter, verksamhetsåret 2020, enligt 

revisorernas tillstyrkan. 

11. Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.      

_____________________________________________________________ 
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Kf § 29 (forts) Dnr 2021-000119  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2020 

Jäv 

Under punkten 1, kommunstyrelsen, anmäler följande Jäv: Björn 

Hammarberg, M, Jannike Hillding, M, Carl-Oscar Fransson, M, Stina 

Kimselius, M, Karin Jonsson, C, Hans Åsling, C, Andreas Karlsson, C, 

Karin Wallén, C, Kjell Sundholm, KD, Sture Hernerud, S, Maria Jacobsson, 

S, Mikael Karlsson, S, Jenny Palin, S, Peter Grundström, S, Marie Svensson, 

V, Nehro Mostafaee, V, Jan Runsten, MP, Ronny Karlsson, SD, Jan 

Englund, SD och Niclas Höglund, JVK.  

Under punkten 2, samhällsbyggnadsnämnden, anmäler följande Jäv: Björn 

Hammarberg, M, Kjell Sundholm, KD, Carina Grahn Hellberg, S, Rolf Lilja, 

S, Leif Jonsson, S, Sture Hernerud, S och Sune Sjöström, SD.  

Under punkten 3, barn- och utbildningsnämnden, anmäler följande Jäv: 

Jannike Hillding, M, Carl-Oscar Fransson, M, Stina Kimselius, M, Astrid 

Lönn Jern, C, Jenny Palin, S, Monica Dahlén, S, Carina Fröberg, S, Carina 

Grahn Hellberg, S, Katarina Rosberg, S, Mikael Karlsson, S, Madeleine 

Reppe, SD och Sune Sjöström, SD.  

Under punkten 4, socialnämnden, anmäler följande Jäv: Stina Kimselius, M, 

Frida Skoog, M, Lena Andersson, C, Harot Basil, C, Karin Wallén, C, 

Andreas Karlsson, C, Sven Höckert, S, Monica Dahlén, S, Marie Svensson, 

V och Ronny Karlsson, SD. 

Under punkten 5, bygg- och miljönämnden, anmäler följande Jäv: Leif 

Holm, M, Tommy Lennartsson, C, Karin Häggqvist, C, Hans Åsling, C, 

Mikael Karlsson, S, Sven Höckert, S, Ulla-Greta Rexner, V och Jan Runsten, 

MP.  

Under punkten 6, valnämnden, anmäler följande Jäv: Carl-Oscar Fransson, 

M, Tommy Lennartsson, C, Rolf Lilja, S, Claes-Göran Bergh, S, Jan 

Runsten, MP, Ronny Karlsson, SD och Sune Sjöström, SD.  

Under punkten 7, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och 

distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och 

länets kommuner, anmäler följande Jäv: Andreas Karlsson, C. 
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Kf § 29 (forts) Dnr 2021-000119  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2020 

Under punkten 8, nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets 

kommuner, anmäler följande Jäv: Maria Jacobsson, S och Jan Runsten, MP.  

Under punkten 9, gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 

utveckling samt specialistfunktioner, anmäler följande Jäv: Björn 

Hammarberg, M och Maria Jacobsson, S.  

_____ 

Beskrivning av ärendet 

I revisionsberättelse för 2020 skriver revisorerna: 

Vi bedömer sammantaget att socialnämnden i huvudsak har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt men ur ekonomisk synpunkt inte helt 

tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i Krokoms kommun 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer trots ovanstående noteringar att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande. 

Vi bedömer inte att styrelsens och nämndernas interna kontroll är helt 

tillfredsställande och behöver förbättras.  

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 

målen som fullmäktige uppställt.  

Vi kan inte bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen, redovisar för revisorernas 

ansvarsprövning där revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden, 

gemensamma nämnden får upphandling, lagerhållning och distribution av 

sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets 

kommuner, nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner,  
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Kf § 29 (forts) Dnr 2021-000119  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2020 

gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 

specialistfunktioner och överförmyndarnämnden i Krokom, Åre och 

Östersund, för 2020.      

Underlag för beslut 

Revisionsberättelse 2020 

Revisorernas redogörelse för år 2020 

Revisionsrapporter 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, revisorernas förslag, som föreslår kommunfullmäktige 

bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, 

valnämnden, gemensamma nämnden får upphandling, lagerhållning och 

distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och 

länets kommuner, nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets 

kommuner, gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 

utveckling samt specialistfunktioner och överförmyndarnämnden i Krokom, 

Åre och Östersund, verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan. 

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.  

Efter fråga på förslagets elva punkter, var för sig, finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller dessa. 

_____ 

Kopia till 

Nämnderna  

Revisorerna  

Sakkunnigt biträde 
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Kf § 30 Dnr 2021-000094  

Årsredovisning 2020, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

Kort sammanfattning 

Årsredovisning för år 2020 har överlämnats till ägarna.           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Jämtlands 

Räddningstjänstförbund. 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 

för direktionen och dess enskilda ledamöter enligt revisorernas 

tillstyrkan.     

_____________________________________________________________ 

Jäv 

Mikael Karlsson, S, anmäler jäv. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

För 2020 redovisar förbundet ett negativt resultat på cirka -3,4 mnkr, vilket 

är cirka 600 tkr bättre än budgeterat underskott på -4 mnkr. Förbundets 

verksamhetsbudget för 2020 var en budget i obalans med ett underskott på    

-4,0 mnkr eftersom inget budgettillskott från ägarna för till exempel 

uppräkningar på löner eller övriga kostnader gjorts för 2020. Förbundet 

gjorde ett större överskott 2019 på grund av ägarkommunernas inbetalningar 

för självrisker för de stora skogsbränderna sommaren 2018. Dessa 

inbetalningar uppgick till 4,4 mnkr. Förbundet tilläts behålla dessa i 

kompensation för att den ekonomiska ramen för åren 2020 och 2021 förblev 

oförändrad jämfört med 2019. Enligt revisionsberättelsen för 2020 bedömer 

revisorerna att resultatet i huvudsak är förenligt med de verksamhetsmål som 

direktionen uppställt och att de ekonomiska målen i budgeten för 2020 

uppfylls.                                  
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Kf § 30 (forts) Dnr 2021-000094  

Årsredovisning 2020, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 21 april 2021, § 88 

Tjänsteutlåtande 14 april 2021 

Årsredovisning, Jämtlands Räddningstjänstförbund, mars 2021 

Revisionsberättelse och- granskning, mars 2021 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Jämtlands 

Räddningstjänstförbund. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms 

kommuns del, ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter 

enligt revisorernas tillstyrkan. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 

 



  

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(58) 

Sammanträdesdatum 

12 maj 2021 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kf § 31 Dnr 2021-000076  

Årsredovisning 2020, Jämtlands Gymnasieförbund 

Kort sammanfattning 

Årsredovisning för 2020 har överlämnats till ägarna.           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Jämtlands 

Gymnasieförbund. 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 

för direktionen och dess enskilda ledamöter.     

_____________________________________________________________ 

Jäv 

Maria Jacobsson, S, Jenny Palin, S och Karin Wallén, C, anmäler jäv. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

För år 2020 redovisar förbundet ett överskott på 0,8 mnkr, att jämföras med 

ett budgeterat nollresultat.  

Förbundet uppfyller 9 av 15 mål för utbildningsverksamheten att jämföra 

med 15 av 16 mål föregående läsår. Vårens pandemiutbrott tros ha påverkat 

resultaten inom några områden. 

Enligt revisionsberättelsen för 2020 bedömer revisorerna sammantaget att 

direktionen för förbundet i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 

tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning 

och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.                 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 21 april 2021, § 89 

Tjänsteutlåtande 14 april 2021 

Årsredovisning 2020, Jämtlands Gymnasieförbund 

Revisionsberättelse för 2020 
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Kf § 31 (forts) Dnr 2021-000076  

Årsredovisning 2020, Jämtlands Gymnasieförbund 

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Jämtlands 

Gymnasieförbund. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns 

del, ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Jämtlands Gymnasieförbund  
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Kf § 32 Dnr 2021-000081  

Årsredovisning för 2020, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län 

Kort sammanfattning 

Årsredovisning har upprättats och överlämnas till medlemsorganisationerna 

för godkännande.           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 för 

Samordningsförbundet i Jämtlands län.  

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 

för styrelsen i förbundet och för dess enskilda ledamöter.  

_________________________________________________________   

Jäv 

Andreas Karlsson, C, anmäler jäv. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

För verksamhetsåret 2020 redovisar samordningsförbundet ett resultat på     

2 024 tkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 8 623 tkr. Verksamhetens 

kostnader uppgick till -6 498 tkr. Övriga externa kostnader har minskats 

främst på grund av inställda konferenser och minskade rese- och 

logikostnader. 

Under året har insatserna påverkats av covid-19 pandemin som även 

påverkat måluppfyllelsen. 

Enligt revisionsberättelsen har förbundet bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. Revisor tillstyrker också ansvarsfrihet för styrelsen och 

dess ledamöter.                      

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 21 april 2021, § 90 

Tjänsteutlåtande 14 april 2021 
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Kf § 32 (forts) Dnr 2021-000081  

Årsredovisning för 2020, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län 

Årsredovisning, Samordningsförbundet, mars 2021 

Revisionsberättelser, granskningsrapporter, april 2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Andreas Karlsson, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 för 

Samordningsförbundet i Jämtlands län. Kommunfullmäktige beviljar, för 

Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för styrelsen i förbundet och för dess 

enskilda ledamöter. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Samordningsförbundet Jämtlands län 
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Kf § 33 Dnr 2021-000105  

Särredovisning VA 2020 

Kort sammanfattning 

Enligt vattentjänstlagen ska VA-huvudmannen årligen upprätta en separat 

balans- och resultaträkning för verksamheten (se särredovisning).           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer särredovisning VA för 2020, enligt 

samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt vattentjänstlagen (50§) ska VA-huvudmannen årligen upprätta en 

separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). 

Särredovisningen ska återspegla hur verksamhetens intäkter via de 

taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva 

den allmänna VA-anläggningen. 

Särredovisningen ska också fastställas av huvudmannen, vilket rimligen bör 

göras av kommunfullmäktige om huvudmannaskapet är i kommunen och av 

styrelsen om ett kommunalt bolag är huvudman. Vidare säger 

vattentjänstlagen att redovisningen ska göras tillgänglig för fastighetsägarna, 

till exempel genom att särredovisningen publiceras på huvudmannens 

hemsida. 

För 2020 gäller att driftsekonomin ger ett överskott för första gången på sex 

år. Det betyder att det ackumulerade underskottet kan börja återbetalas till 

kommunen med  1 219 tkr. Bedömningen är att återbetalningstakten följer 

plan, vilken är att historiska underskott skall vara reglerade vid slutet av år 

2022.   

Ingående balans Underuttag brukaravgifter -3990 

Underuttag 2019 -89 

Överuttag 2020 +1219 

Utgående balans Underuttag brukaravgifter -2860 tkr 
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Kf § 33 (forts) Dnr 2021-000105  

Särredovisning VA 2020 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 21 april 2021, § 91 

Tjänsteutlåtande 9 april 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 24 mars 2021, § 23 

Särredovisning VA 2020, mars 2021 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige fastställer särredovisning VA för 2020, enligt 

samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 34 Dnr 2021-000052  

Lokalt partistöd - Redovisning 2020 

Kort sammanfattning 

Lokalt partistöd utbetalas till de partier i kommunfullmäktige som inom 

föreskriven tid redovisat användningen av föregående års utbetalning.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för 

2020 enligt bilagor. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med 4 kap 29 § i kommunallagen (2017:725) får kommuner och 

regioner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att 

stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat partistöd . 

Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst 

en gång per år enligt 4 kap 32 § kommunallagen. Ett sådant beslut ska också 

enligt 4 kap 30 § kommunallagen innehålla ett krav på mottagaren att 

skriftligen redovisa att stödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 

29 § första stycket kommunallagen. 

Partistödet fördelas i enlighet med regler för kommunalt partistöd i Krokoms 

kommun. Ett grundstöd, 11 100 kr, utgår till de partier som uppfyller kraven 

för representation i kommunfullmäktige. 

Mandatstöd, 8 880 kr per mandat, utgår baserat på antalet mandat till de 

partier som uppfyller kraven för representation i kommunfullmäktige. 

Alla partier i kommunfullmäktige har redovisat att stödet för 2020 använts 

för sitt ändamål och inlämnats till kommunkansliet inom föreskriven tid. 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 21 april 2021, § 92 

Tjänsteutlåtande den 23 mars 2021 

Partistöd 2020:1 och 2020:2 
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Kf § 34 (forts) Dnr 2021-000052  

Lokalt partistöd - Redovisning 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår 

kommunfullmäktige besluta om fördelning av kommunalt partistöd för 2020 

enligt bilagor.  

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Gruppledare i kommunfullmäktige 

Kommunrevisorerna 

Birgitta Eriksson, kommunkansliet 
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Kf § 35 Dnr 2021-000103  

Revidering av bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun, 
arvodesbestämmelser 

Kort sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår vissa ändringar i 

arvodesbestämmelserna.            

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade ”Bestämmelser om 

ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun”.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

De förändringar som föreslås handlar om ersättningen för justering samt ett 

förslag om att stryka ett antal ord.                     

Underlag för beslut 

Förslag från kommunfullmäktiges presidium 30 mars 2021 

Förslag till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 

Krokoms kommun med ändringar  

Kommunstyrelsen 21 april 2021, § 93 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunfullmäktiges presidiums förslag, som föreslår 

att kommunfullmäktige antar förslag till reviderade ”Bestämmelser om 

ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun”. 

Efter fråga på kommunfullmäktiges presidiums förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén, kommunsekreterare 
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Kf § 36 Dnr 2020-000184  

Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete 
inom välfärdsyrken 

Kort sammanfattning 

Markus Danielsson, Ronny Karlsson, Jan Englund, Clas Sundberg  

Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 

där de yrkar på att kommunen ska följa socialstyrelsens rekommendationer 

om krav på språkkunskaper, ta fram språktest, genomföra språklyft för viss 

befintlig personal samt utreda resursmässiga förutsättningar till 

språkutbildning för nyanlända med bristande språkkunskaper.                    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att;  

a. krav på språkkunskaper vid anställning till berörda befattningar 

redan finns  

b. språktest bedöms som tidskrävande, kostsamt och med osäker 

effekt 

c. åtgärder redan genomförs för att säkerställa att befintlig personal 

har tillräckliga språkkunskaper 

_____________________________________________________________   

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Markus Danielsson, Ronny Karlsson, Jan Englund, Clas Sundberg  

Sverigedemokraterna, yrkar i en motion;  

 att berörda förvaltningar följer socialstyrelsens rekommendationer om 

krav på språkkunskaper vid anställning.  

 att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag, att tillsammans med 

utbildningsförvaltningen snarast ta fram ett språktest, som kan styrka en 

tillräckligt hög nivå i det svenska språket.  
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Kf § 36 (forts) Dnr 2020-000184  

Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete 
inom välfärdsyrken 

 att ge omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

snarast ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgs- 

och utbildningspersonal som inte har tillräckliga svenskspråkiga 

kunskaper.  

 att kommunen snarast utreder de resursmässiga förutsättningarna för att 

ge de nyanlända med bristande språkkunskaper en utbildning som 

motsvarar socialstyrelsens rekommendation: svenska som andraspråk på 

gymnasienivå. 

Att ta fram en plan för ett språktest som ska genomföras i samtliga 

rekryteringar till omsorgs- och utbildningsyrken, samt det administrativa 

arbetet som krävs för att genomföra detta inför varje anställning bedöms som 

tidskrävande, kostsamt och med osäker effekt. Effekten blir osäker då det 

kan finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper. 

Kunskapsrekommendationer finns dessutom redan framtagna av 

Socialstyrelsen och dessa följs av berörda verksamheter.   

Nuvarande rekryteringsprocess inom Krokoms kommun bedöms som 

tillräcklig för att göra bra rekryteringar. Språkkunskap ingår redan, som en 

av bedömningsgrunderna, i nuvarande rekryteringsprocess.    

Berörda verksamheter genomför idag en rad åtgärder för att säkerställa att 

befintlig personal har tillräckliga språkkunskaper. 

Inom vård och omsorg genomförs Äldreomsorgslyftet, där även ett särskilt 

språktest kopplat till befintliga utbildningar genomförs. Språkutbildning 

kompletteras vid behov. I Äldreomsorgslyftet ingår även svenska som 

andraspråk och samhällskunskap. Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning 

vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen innebär 

statligt stöd för lön till medarbetare som utbildar sig till vårdbiträde eller 

undersköterska.  

Inom vård och omsorg har även påbörjats arbete med att ta fram en plan för 

att säkerställa nödvändiga språkkunskaper hos befintlig personal. Till 

exempel utreds möjlighet till språkombud.  
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Kf § 36 (forts) Dnr 2020-000184  

Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete 
inom välfärdsyrken 

Inom enheten Språk och integration finns krav på studiehandledares 

språkkompetens motsvarande svenska som andraspråk 3, vilket innebär 

grundläggande behörighet till vidare utbildning. Detta är en förutsättning för 

att klara arbetet som språkstöd för elever i samtliga ämnen på alla nivåer i 

grundskolan. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett kontinuerligt arbete med 

att stärka medarbetarnas svenska genom fortbildning och kollegialt lärande. 

Detta med utgångspunkt i svensk litteratur kring pedagogik och 

språkinlärning. 

Utbildning kan vid konstaterat behov genomföras via Lärcentrum, 

kommunens enhet för vuxenutbildning. Det gäller både anställda samt 

innevånare i Krokoms kommun. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.      

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 7 april 2021, § 76 

Tjänsteutlåtande 30 mars 2021 

Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken 

Information språkkunskaper  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till motionen.  

Karin Jonsson, C, föreslår avslag till motionen. 

Kjell Sundholm, KD, föreslår avslag till motionen. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att;  

a. krav på språkkunskaper vid anställning till berörda befattningar redan 

finns  

b. språktest bedöms som tidskrävande, kostsamt och med osäker effekt 

c. åtgärder redan genomförs för att säkerställa att befintlig personal har 

tillräckliga språkkunskaper 
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Kf § 36 (forts) Dnr 2020-000184  

Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete 
inom välfärdsyrken 

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 kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare 

Hanna Vesterlund, HR-chef 
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Kf § 37 Dnr 2020-000221  

Motion - angående alkohol och drogbekämpning 

Kort sammanfattning 

Ronny Karlsson, Jan Englund, Clas Sundberg, Markus Danielsson, 

Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion angående oro över ungas 

alkohol och drogvanor. Skolans insatser idag består av främjande och 

förebyggande aktiviteter som regelbundet återkommer till alla elever vid 

samtliga skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att den 

avslås.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.     

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Skolan har redan ett befintligt systematiskt kvalitetsarbete för att hantera 

alkohol och drogbekämpning. 

Exempel på arbeten som bedrivs systematiskt är hälsosamtal av 

skolsköterska, information om alkohol, tobak och drogers inverkan på 

människan av pedagoger. Kartläggning och insatser kring elevers hälsa 

startar i förskoleklass och följer med till årskurs 9.  

På förvaltningsnivå finns flera övergripande strukturer för samverkan mellan 

enheter i syfte att förebygga missbruk och göra tidiga insatser där vi befarar 

elever i riskzon. Exempel på samverkanstrukturer som finns är SSP: 

(socialtjänst, skola, polis och sedan årsskiftet finns även 

folkhälsosamordnare med). Gruppen träffas cirka 2 gånger/termin för att 

diskutera arbetssätt för att skydda ungdomar från att hamna i missbruk.  
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Kf § 37 (forts) Dnr 2020-000221  

Motion - angående alkohol och drogbekämpning 

Mellan skola och socialtjänst har det under de senaste två åren skett ett 

utökat samarbete mellan individ och familjeomsorg och rektorsgruppen.  

Drogtest i preventivt syfte är ett komplext område inom juridiken, Krokoms 

kommun har valt att inte ha det som metod för elever. Då rektor befarar att 

elever utsätts för ett missbruk, eget eller att det finns någon i barnens närhet 

kontaktas alltid polis och eller socialtjänst.  

Skolans insatser ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Här 

finns ingen entydig bild kring vilken effekt som finns av att låta tidigare 

missbrukare arbeta förebyggande. I Krokom har insatsen valts bort och 

arbetet utgår från skolans styrdokument.  

I Krokom finns en barn- och elevhälsoplan där verksamhetschefer ansvarar 

för att årligen revidera rutiner i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

där frågor om alkohol och droger inkluderas.               

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämnden den 23 februari 2021 

Motion – angående alkohol och drogbekämpning  

Kommunstyrelsen 7 april 2021, § 77 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till motionen. 

Jannike Hillding, M, föreslår avslag till motionen. 

Kjell Sundholm, KD, föreslår avslag till motionen. 

Karin Wallen, C och Andreas Karlsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Till det har kommit förslag till bifall till motionen.   

Ordförande kommer ställa de två förslagen mot varandra.   
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Kf § 37 (forts) Dnr 2020-000221  

Motion - angående alkohol och drogbekämpning 

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 § 38 Dnr 2019-000262  

Motion - Marina i Krokomsviken 

Kort sammanfattning 

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

det föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen visar möjliga platser för en 

marina i Krokomsviken för samhällsbyggnadsnämnden och att en plats för 

en kommande marina i Krokomsviken planeras och anvisas.               

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande:  

I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt i 

kommande planprogram för Krokoms centrum, ska en möjlig plats för en 

marina utredas.      

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Jämtlands Väl Krokom reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion där de 

föreslås att; 

1. förvaltningen visar möjliga platser för en Marina i Krokomsviken för 

samhällsbyggnadsnämnden.  

2. plats för en kommande Marina i Krokomsviken planeras och anvisas.  

Motionen har skickats till samhällsbyggnadsnämnden och 

Näringslivsavdelningen för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen besvaras enligt följande: I 

det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt 

kommande planprogram för Krokoms centrum, kommer möjlig plats för en 

marina att utredas. 
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Kf § 38 (forts) Dnr 2019-000262  

Motion - Marina i Krokomsviken 

Näringsliv, kultur och fritid ser positivt på det och tror att en marina skulle 

öka Krokoms attraktionskraft vilket i sin tur skulle gynna näringslivet då fler 

männiksor skulle besöka Krokom. En marina skulle även bidra till att öka 

livskvaliten för de boende i kommunen som vill nyttja vattnet med båt i 

större utsträckning. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen besvaras enligt följande: I det 

pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt i 

kommande planprogram för Krokoms centrum, ska en möjlig plats för en 

marina utredas.     

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 23 mars 2021, § 62 

Motion – Marina i Krokomsviken 

Samhällsbyggnadsnämnden 18 juni 2020, § 73  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Åke Ringdahl, JVK, föreslår bifall till motionen. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 

Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande: I det pågående 

arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt i kommande 

planprogram för Krokoms centrum, ska en möjlig plats för en marina 

utredas.  

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 kommunstyrelsens förslag.  
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Kf § 38 (forts) Dnr 2019-000262  

Motion - Marina i Krokomsviken 

_____ 

Kopia till 

Förslagsställare 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 39 Dnr 2021-000032  

Avgift familjerådgivning 

Kort sammanfattning 

Dåvarande socialnämnden i Östersunds kommun fick den 1 januari 2015 i 

uppdrag att vara värdkommun för familjerådgivningen i Jämtland. 

Tillsammans med länets övriga sju kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, 

Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. Verksamheten har en 

styrgrupp bestående av politiker från de åtta kommunerna 

socialnämnder/motsvarande. Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna 

par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och 

samlevnadssvårigheter. 

Familjerådgivningens besöksavgift har varit 180 kronor under de senaste tio 

åren. Familjerådgivningens styrgrupp har lämnat förslag till höjning av 

avgift från 180 kronor till 200 kronor alternativt 250 kronor. Socialnämnden 

föreslår en höjning till 200 kronor per samtal. Avgiften debiteras vid återbud 

senare än 24 timmar innan avtalad besökstid.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att taxan för familjerådgivningen höjs från 

och med den 13 maj 2021 till 200 kronor per besök.    

_____________________________________________________________ 

Jäv 

Andreas Karlsson, C, anmäler jäv. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunerna har sedan 1995, enligt socialtjänstlagen (SoL), en skyldighet 

att erbjuda familjerådgivning för de som begär detta.  

Familjerådgivningens verksamhet hade mellan åren 2003-2010 

Kommunförbundet som huvudman och tidigare var det en ideell förening.  
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Kf § 39 (forts) Dnr 2021-000032  

Avgift familjerådgivning 

I och med avvecklingen av Kommunförbundet och bildandet av 

Regionförbundet Jämtlands län 1 januari 2011 överfördes 

Kommunförbundets verksamhet och därmed familjerådgivningen till 

Regionförbundet. Primärkommunala nämnden fattade beslut den 7 april 

2014 att rekommendera regionförbundet och kommunerna att 

familjerådgivningen skulle överföras till Östersunds kommun från och med 1 

januari 2015. Kommunstyrelsen i Östersunds kommun fattade beslut den 3 

juni 2014, § 182 att överta verksamheten. Verksamheten finansieras 

gemensamt av länets kommuner utifrån befolkningsprincipen, och har en 

styrgrupp bestående av representanter från alla kommuner. 

Familjerådgivningens besöksavgift har varit 180 kronor under de senaste tio 

åren och har inte följt prisutvecklingen. 

Vid Familjerådgivningens styrgruppsmöte 21 oktober 2019 framkom 

önskemål om upprätta en beskrivning om medborgerliga, 

verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av en höjning av 

besöksavgiften från 180 kronor per besök till 200 kronor alternativt 250 

kronor per besök. Vid redogörelsen av ovanstående förordar 

Familjerådgivningens styrgrupp en höjning av avgiften till 200 kronor.  

Vid en enklare omvärldsbevakning framgår att besöksavgifter vid 

familjerådgivningar runt om i Sverige kan variera mellan 400 kronor per 

besök till ingen avgift alls.                   

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 23 mars 2021, § 60 

Socialnämnden 25 januari 2021, § 9 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Andreas Karlsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för 

familjerådgivningen höjs från och med den 13 maj 2021 till 200 kronor per 

besök.  
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Kf § 39 (forts) Dnr 2021-000032  

Avgift familjerådgivning 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Socialnämnden 

Bergs kommun 

Bräcke kommun 

Härjedalens kommun 

Ragunda kommun 

Åre kommun 

Östersunds kommun 
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Kf § 40 Dnr 2020-000343  

Policy Medborgardialog 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommuns Strategi för medborgardialog har blivit inaktuell. 

Förslaget är att den ersätts av en mer tidlös Policy Medborgardialog som 

kompletteras med handfasta Riktlinjer Medborgardialog. Efter beslut i 

kommunstyrelsen har policyn skickats på remiss till Krokoms kommuns 

samtliga råd och nämnder. Förslaget till policy har justerats utifrån inkomna 

synpunkter.          

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny policy för medborgardialog. 

Policyn ersätter befintlig Strategi för medborgardialog.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Krokoms kommun har en strategi för medborgardialog som antogs av 

kommunfullmäktige 28 september 2016. Strategin har blivit inaktuell. Bland 

annat hänvisar den till gamla mål. Strategin uppfyller inte heller de krav på 

en strategi som slås fast i Krokoms kommuns Riktlinjer för styrdokument 

där det bland annat står ”Strategin pekar ut handlingsinriktningar och 

långsiktiga mål men går inte in på hur man praktiskt ska agera.” Nuvarande 

Strategi för medborgardialog är detaljerad viket bidragit till att den snabbt 

blivit inaktuell. 

Process 

En dialog mellan kommunstyrelsens presidium och kommundirektör 

resulterade i ett uppdrag till projektledare att ta fram förslag på uppdaterade 

styrdokument för medborgardialog. Under hösten 2020 har projektledare 

tillsammans med en utvecklingsgrupp för medborgardialog arbetat fram nya 

förslag till Policy Medborgardialog och Riktlinjer Medborgardialog. 

Utvecklingsgruppen har bestått av projektledare, utvecklingschef, 

kommunikationschef och kommunsekreterare. 
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Kf § 40 (forts) Dnr 2020-000343  

Policy Medborgardialog 

Förslagen har förädlats i dialog med en referensgrupp med representanter för 

samtliga förvaltningar och bygg och miljöavdelningen. I referensgruppen har 

också samtliga medlemmar i Kvalsam (kommunens 

kvalitetssamordningsgrupp) ingått. Projektledare har kontinuerligt 

rapporterat till KS stab och KS presidium. Efter förslag från 

kommunstyrelsen skickades föreslagen policy på remiss till kommunens 

samtliga nämnder och råd. En justering av policyn har gjorts utifrån 

remissrundan. Förändringen handlar om att ordet transparens kompletteras 

med ordet öppenhet. 

Förslag 

Nuvarande Strategi för medborgardialog ersätts av en Policy 

Medborgardialog. Målet med policyn är att tydliggöra varför Krokoms 

kommun vill ha medborgardialog. Följande skrivning föreslås; 

Medborgardialog i Krokoms kommun utgår från insikten att medborgarnas 

kunskaper och engagemang är en tillgång för att forma framtidens kommun. 

Systematisk medborgardialog ska bidra till att stärka demokratin och öka 

effektiviteten. Medborgardialoger ska ske tidigt i beslutsprocessen, ge 

utrymme för olika grupper och individer att komma till tals och 

kännetecknas av transparens/öppenhet. Vid medborgardialoger tydliggörs 

vilken delaktighet medborgarna kan förvänta sig i den aktuella frågan. 

Policyn kompletteras av Riktlinjer Medborgardialog. Dessa riktlinjer ger 

konkret stöd för de som ska genomföra medborgardialog.       

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 7 april 2021, § 74 

Tjänsteutlåtande 10 mars 2021 

Strategi medborgardialog kommunfullmäktige 28 september 2016 

Kommunstyrelsen 26 januari 2021, § 4 

Remissvar  
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Kf § 40 (forts) Dnr 2020-000343  

Policy Medborgardialog 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Karlsson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige antar förslaget till ny policy för medborgardialog. 

Policyn ersätter befintlig Strategi för medborgardialog. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Elisabeth Wickzell, projektledare 

Sofie Eén, kommunsekreterare för vidarebefordran till Kvalsam 

Samtliga nämnder och råd 
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Kf § 41 Dnr 2021-000006  

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Carl-Oscar Fransson, M, väljs till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Pia Herneruds, S, avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige och uppdraget som ledamot i socialnämnden, tillika 

2:e vice ordförande med därtill hörande uppdrag, från och med         

2021-04-01 godkänns.  

3. Gunnel Persson Westin, S, väljs till ny 2:e vice ordförande i 

socialnämnden med därtill hörande uppdrag efter Pia Hernerud, S.  

4. Gunnar Heibring, C, väljs till lekmannarevisor i Krokombostäder AB för 

år 2021-2022.   

5. Björn Skogh, C, väljs till lekmannarevisorssuppleant i Krokombostäder 

AB för år 2021-2022.  

6. Stina Kimselius, M, avsägelse från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden godkänns. 

7. Camilla Karlsson, M, väljs till ny ersättare i socialnämnden efter Stina 

Kimselius, M. 

8. Björn Hammarbergs, M, avsägelse som ledamot i gemensam nämnd för 

samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

godkänns.  

9. Karin Jonsson, C, väljs till ny ledamot i gemensam nämnd för samverkan 

inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner efter Björn 

Hammarberg, M.  

10.  Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022.  

_____________________________________________________________ 

 

Carl-Oscar Fransson, M, föreslås till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

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

samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige 

bifaller det. 
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Kf § 41 (forts) Dnr 2021-000006  

Valärenden 

Pia Hernerud, S, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige och uppdraget som ledamot i socialnämnden, tillika 2:e 

vice ordförande med därtill hörande uppdrag, från och med 2021-04-01. 

Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller dessa.  

_____ 

Gunnel Persson Westin, S, föreslås till ny 2:e vice ordförande i 

socialnämnden med därtill hörande uppdrag efter Pia Hernerud, S. 

Efter fråga på att välja Gunnel Persson Westin, S, till ny 2:e vice ordförande 

i socialnämnden med därtill hörande uppdrag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Gunnar Heibring, C, föreslås till lekmannarevisor i Krokombostäder AB för 

år 2021-2022.   

Efter fråga på att välja Gunnar Heibring, C, till lekmannarevisor i 

Krokombostäder AB för år 2021-2022 finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Björn Skogh, C, föreslås till lekmannarevisorssuppleant i Krokombostäder 

AB för år 2021-2022.  

Efter fråga på att välja Björn Skogh, C, till lekmannarevisorssuppleant i 

Krokombostäder AB för år 2021-2022 finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Stina Kimselius, M, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.  

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 
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Kf § 41 (forts) Dnr 2021-000006  

Valärenden 

Camilla Karlsson, M, föreslås till ny ersättare i socialnämnden efter Stina 

Kimselius, M.  

Efter fråga på att välja Camilla Karlsson, M, till ny ersättare i socialnämnden 

finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Björn Hammarberg, M, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i gemensam 

nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 

specialistfunktioner. 

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Karin Jonsson, C, föreslås till ny ledamot i gemensam nämnd för samverkan 

inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner efter Björn 

Hammarberg, M.  

Efter fråga på att välja Karin Jonsson, C, till ny ledamot i gemensam nämnd 

för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige; 

Ledamot i socialnämnden för S. 

_____ 

Kopia till 

De som sagt ifrån sig 

De valda 

Berörda nämnder, bolag 

Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret 
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Kf § 42 Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Krokomsbostäder AB: styrelseprotokoll 1, 210208 och styrelseprotokoll 

2, 210326 

 

2 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag och rapport 210217, § 11 

– Verksamhetsplan 2021 

 

3 Socialnämnden: protokollsutdrag 210317 § 41, rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS 2020, kvartal 4 

 

  Dnr 28 

4 Naboer AB: VD brev kvartal 1, 2021 

 

  Dnr KS 19/288 

5 Ordförande i barn- och utbildningsnämnden: svarsbrev 210220 ang 

medborgarförslag – Hur kommunen kan arbeta för att bli en porrfri zon 

för barn och unga 

 

  Dnr KS 20/137 

6 Kommunala tillgänglighetsrådet: protokollsutdrag KTR 210215 § 4 – 

Uppföljning Tillgänglighetsprogrammet 2020 

 

  Dnr KS 20/232 

7 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 210324 § 32, 

medborgarförslag – vinterväghållning avseende gång- och cykelväg 

Ängsvägen-Skogsvägen 

 

  Dnr KS 20/233 

8 Återtaget medborgarförslag – Hastighetsbegränsning vid Änge skola, 

Offerdal 

 

  Dnr KS 20/295 

9 Bergs kommun:  protokollsutdrag Ks 210223, § 10, Inriktningsbeslut 

rötgasanläggning Gräfsåsen 
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Kf § 42 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

  Dnr KS 21/032 

10 Strömsunds kommun: protokollsutdrag kommunfullmäktige 210218, § 

10 – Avgift för samtal till familjerådgivningen 

 

11 Östersunds kommun: protokollsudrag kommunfullmäktige 210330 § 61 

– Taxa – Avgift för samtal till familjerådgivningen 

_____ 

 

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 2020/273 

2 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast maj 2021. 

Ärendet på kommunfullmäktige mars 2021.  

   Dnr KS 2019/296 

3 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 

 Dnr KS 2019/315 

4 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 

5 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.  
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Kf § 42 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

 Dnr KS 2020/194 

6 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 2020/233 

7 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv 

svarar på förslaget senast i april 2021. 

 Dnr KS 2020/234 

8 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i april 2021. 

 Dnr KS 2020/235 

9 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 

10 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 

11 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj 

2021.  
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Kf § 42 (forts) Dnr 2021-000038  

Meddelanden 

                                                        Dnr KS 2020/252 

12 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 

13 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 

14 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2021.  

Dnr 2021/031 

15 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 

16 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 

17 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 § 43 Dnr 2021-000037  

Avslutning 

Ordförande, Gunnar Hellström, C, förklarar mötet avslutat. 

_____ 

 


