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Kf § 21 Dnr 2017-000049  

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

Protokollets justering och val av justerare 
Protokollet justeras torsdagen den 11 maj 2017. 

Dmitar Savic, MP, och Judith Hult, S, utses att justera protokollet. 

Nya ledamöter och ersättare 
Ulla-Greta Rexner är ny ersättare för Vänsterpartiet. 

Stina Kimselius är ny ledamot för Moderata samlingspartiet. 

Ulf Wärdell är ny ersättare för Moderata samlingspartiet. 

Upprop 
Vid upprop noteras 31 ledamöter och 10 ersättare. 

Kungörelse och kallelse 
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts i Östersunds Posten och 
Länstidningen den 19 april och kallelse har skickats ut den 12 april 2017. 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 

Frågor som får ställas vid dagens möte 
Jan Englund, SD, fråga om straffavgifter Krokoms kommunenhetr emellan. 

Jan Englund, SD, fråga om Mobbning och känkningar i grundskolan. 

Björn Hammarberg, M, fråga om vattentillgång. 

Ronny Karlsson, SD, fråga om boende på Ava Garden. 

Ronny Karlsson, SD, fråga om beläggning på kommunens äldreboenden. 

Ronny Karlsson, SD, fråga om fria busskort för 6-19 åringar 
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Kf § 21 (forts) Dnr 2017-000049  

Öppnande 
Ronny Karlsson, SD, fråga om hur många av de flyktingbarn som har 
kommit till kommunen sedan 2008 som nu går i kommunens skolor. 

Mona Puttick, V, fråga om det finns intentioner att höja 
habiliteringsersättningen gällande personer, med funktionshinder, som har 
daglig verksamhet. 

Jörgen Blom, V, fråga om hur kommunen/socialförvaltningen planerar att 
lösa hemtjänsten för de som tidigare har haft Jämtpuls som privat utförare. 

_____ 

Informationer 
Wången AB  
Johan Sundberg, VD och Ola Skyllbäck, styrelseledamot i Wången AB 

Presentation av ny HR-chef 
Anne Vågström, HR-chef 

Slutrapport – Rätt till heltid, deltid en möjlighet  
Gunilla Sundqvist personalchef 

Räddningstjänstförbundet Jämtlands län  
Lars Nyman, förbundschef 

_____  
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Kf § 22 Dnr 2017-000050  

Allmänhetens frågestund 
Helena Fjällberg från Mjölkvattnet ställer fråga om samisk förskola i Änge. 

Karin Wallén, C, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar. 

Jörgen Blom, V, svarar. 

_____ 
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Kf § 23 Dnr 2017-000053  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
   Dnr KS 17/137 
1 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i april 2018. 

   Dnr KS 17/082 
2 Medborgarförslag – Bjud in Emerich Roth till en föreläsning om rasism, 

i någon skola i kommunen. Förslaget remitteras till barn- och 
utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i september 
2017. 

     Dnr KS 17/099 
3 Medborgarförslag – Mer rörelse/idrott på Krokoms kommuns 

skolenheter. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut i kommunfullmäktige senast i september 2017. 

     Dnr KS 17/130 
4 Medborgarförslag – Påverka transortbolag att leverera till bästa och inte 

närmaste serviceställe. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som 
själv beslutar i ärendet senast i september 2017. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Remissinstanser inklusive förslag 
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Kf § 24 Dnr 2017-000042  

Medborgarförslag - Fler bussturer mellan Rödön och 
Östersund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med text som framgår 

under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”. 

 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har kommit från förslagsställare, som önskar att 
turtätheten med linjetrafik utökas till och från Rödön samt att se över 
möjlighet att ansluta-samarbeta med stadsbussarna vid Frösö Park. 

Svar på medborgarförslaget 
I en region som Jämtland Härjedalen som är till ytan stor och relativt 
glesbefolkat är trafikutbudet inte särskilt stort någonstans. 

I Jämtlands län är det Länstrafiken och Norrtåg som har uppdraget att utföra 
den trafik som Region Jämtland Härjedalens Regionala 
kollektivtrafikmyndighet har beslutat om. Kommunerna får föra fram 
önskemål om ökad trafik. Utökad turtäthet till/från Rödön är något 
kommunen har haft på önskemål till Region Jämtland Härjedalens regionala 
kollektivtrafikmyndighet i flera år. Resande underlaget som finns idag 
till/från Rödön är relativt lågt, och utbudet är av trafik är lågt.  

Kommunen har tittat på möjlighet att ansluta till Frösö Park och 
stadsbussarna för att effektivisera och utöka linjetrafiken. Som 
stadsbussarnas linjenät ser ut idag så blir det orimligt lång restid för 
resenärerna från Rödön om anslutningen skulle göras idag. Stadsbussarna 
tittar också på sina linjedragningar för att effektivisera sina turer så 
resenärerna kommer fram fortare. Det går inte idag att säga när en sådan 
lösning skulle kunna fungera. Kommunen har också resonerat med Åre 
kommun om att styra om en del bussar över Rödön istället för Krokom. Men 
än så länge har vi behov av att dessa bussar trafikerar Krokom, då det är 
många som reser med dessa bussar. Kommunen har också tittat lite på om att 
ansluta Rödön till Krokoms centrum för att nå bussar/tåg och handel. Idag 
har kommunen ingen bra lösning på det.  
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Kf § 24 (forts) Dnr 2017-000042  

Medborgarförslag - Fler bussturer mellan Rödön och 
Östersund 
Det skulle vara kommunen behjälpligt med mer exakta tider när fler turer 
vore önskvärt till/från Rödön.  

Medborgarförslaget har skickats till Region Jämtland Härjedalens regionala 
kollektivtrafikmyndighet och till Länstrafikens planerare. 

Medborgarförslaget kommer att finnas med som en önskan i fortsatt dialog 
med Länstrafiken och Regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2017, § 69 
Tjänsteutlåtande 31 mars 2017 
Medborgarförslag 7 februari 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställaren presenterar sitt förslag. 
Maria Söderberg. C, och Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att medborgarförslaget 
besvaras med text som framgår under rubriken ”Svar på 
medborgarförslaget”. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
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Kf § 25 Dnr 2017-000073  

Medborgarförslag - Fler bussar kvällstid och helger till 
och från Ås 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med text som framgår 

under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har kommit från ungdomar om ökad turtäthet i 
linjetrafiken kvällstid och helger till och från Östersund-Ås-Krokom. De har 
gjort en bra kartläggning över hur den befintliga trafiken ser ut idag, samt 
lagt till ett antal förbättringsförslag.  

Svar på medborgarförslaget 
I Jämtlands län är det Länstrafiken och Norrtåg som har uppdraget att utföra 
den trafik som Region Jämtland Härjedalens Regionala 
kollektivtrafikmyndighet har beslutat om. Kommunerna får föra fram 
önskemål om ökad trafik.  

I en region som Jämtland Härjedalen som är till ytan stor och relativt 
glesbefolkat är trafikutbudet inte särskilt stort någonstans. Sträckan Krokom-
Ås –Östersund har den tredje tätaste trafiken i länet, efter Östersund tätort 
och sträckan Brunflo -Östersund.  

På sträckan Östersund-Ås-Krokom går i dag bussar som har plats för 45-55 
sittande passagerare. För att ta ett exempel på hur statistiken ser ut för 
sträckan, så har vi tittat på antal resenärer på lördagar i januari 2017. Det är 
flest resenärer på linje 150 med avgång 13:26 från Krokom mot Östersund, 
med snitt på 50 passagerare. Övriga turer har som mest 19 passagerare i 
snitt. Ett ökat resande på övriga turer kunde kanske ge ökad turtäthet. Men 
inte som statistiken ser ut idag.  
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Kf § 25 (forts) Dnr 2017-000073  

Medborgarförslag - Fler bussar kvällstid och helger till 
och från Ås 
Angående förslagen på hur det går att minska utsläppen så vill vi framföra 
att vad ett fordon är tankat med syns inte för blotta ögat. I det nuvarande 
avtalet för länstrafik Ås-Krokom finns krav på övergång till RME 
(Rapsmetylester). RME är en diesel som bara går att använda sommartid då 
den är känslig för kyla. Sedan avtalets start har HVO, hydrerade 
vegetabiliska oljor, ett fossilfritt diseldrivmedel utvecklats, och kan användas 
året runt i befintliga fordon. De har mycket mindre CO2 utsläpp än RME, 
och tankas i så stor omfattning det går av fordon i Ås-Krokom trafiken. 
Enligt färsk statistik från Svensk kollektivtrafik är andelen fossilfritt 
drivmedel 76,8% som använts i kollektivtrafik i Sverige under 2016. I 
Jämtland är den siffran ca 53 %. 

Medborgarförslaget har skickats till Region Jämtland Härjedalens regionala 
kollektivtrafikmyndighet och till Länstrafikens planerare som varit utredaren 
behjälplig med fakta för tjänsteutlåtandet. 

Medborgarförslaget kommer att finnas med som en önskan i fortsatt dialog 
med Länstrafiken och Regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april, § 70 
Tjänsteutlåtande 29 mars 2017 
Medborgarförslag  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställarna presenterar sitt förslag. 

Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S, Maria Söderberg, C, och Björn 
Hammarberg, M, yttrar sig. 
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Kf § 25 (forts) Dnr 2017-000073  

Medborgarförslag - Fler bussar kvällstid och helger till 
och från Ås 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar medborgarförslaget med text som framgår under rubriken ”Svar på 
medborgarförslaget”. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____  

Kopia till 
Förslagsställare 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
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Ks § 26 Dnr 2017-000046  

Medborgarförslag - Affärslokal i Ås 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med text som framgår 

under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”. 

 

Bakgrund 
I medborgarförslag från en ungdom föreslås att en affärslokal öppnas i Ås. 
Svar på medborgarförslaget 

Krokoms kommun ser positivt på idéer och tankar kring en affärslokal i Ås.  

Kommunens ansvar och roll i samhället är inte att bedriva någon 
vinstdrivande verksamhet då kommunen skulle konkurrera med den privata 
marknaden(företag). Krokoms kommuns uppgift är att arbeta för att hela 
kommunen, speciellt landsbygden, har tillgång till god service inom rimliga 
avstånd. Krokoms kommun har tagit fram en serviceplan som beskriver detta 
arbete. Målsättningen är att servicenivån ska bidra till att fler människor kan 
bo kvar och arbeta i hela kommunen. Att fler människor och 
verksamheter/företag flyttar in till kommunen men också att locka fler att 
besöka vår kommun. 

För att en butik skall kunna bli verklig i Ås behövs en företagare/förening 
som vill driva en butik och en lämplig lokal. Kommunens uppgift är att stötta 
och hjälpa till med kontakter för olika tillstånd, rådgivning och övriga 
nyttiga företagskontakter som kan behövas när man startar upp en 
verksamhet.  

Idag arbetar föreningen Ås Framtid aktivt med utvecklingen av Åsbygden. 
En del av det arbetet är att hitta lösningar för mötesplats och service i Ås. 
Krokoms kommun ser behovet och är mycket positiv till det arbetet. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april, § 71 
Tjänsteutlåtande 11 april 2017 
Medborgarförslag – Affärslokal i Ås 
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Kf § 26 (forts) Dnr 2017-000046  

Medborgarförslag - Affärslokal i Ås 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställarna presenterar sitt förslag. 

Niklas Rhodin, S, Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, och Björn 
Hammarberg, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar medborgarförslaget med text som framgår under rubriken ”Svar på 
medborgarförslaget”. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare  
Gunilla Gisslén näringslivsrådgivare 
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Kf § 27 Dnr 2016-000067  

Medborgarförslag - Enprocentsregeln ska utökas att 
omfatta offentliga platser, ex rondeller, broar, gator och 
torg 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med att en procent av 

den totala byggkostnaden för nybyggnad eller totalrenovering av 
offentliga och publika allmänna platser, av bestående karaktär, avsätts 
för att finansiera konstnärlig gestaltning. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att enprocentsregeln ska 
utökas att omfatta offentliga platser, exempelvis rondeller, broar, gator och 
torg. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 juni 2016, § 60, att föreslå 
kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
att få en förklaring på vad begreppet ”konstnärlig utsmyckning” inbegriper. 

Samhällsbyggnadsnämnden svarar att den konstnärliga gestaltningen 
inbegriper olika uttrycksmedel för att förstärka upplevelsen av eller tillföra 
en upplevelse i det offentliga rummet. Exempel på uttrycksmedel kan vara 
materiella föremål, bild-, ljus- eller ljudupplevelser. 

Ett öppet förhållningssätt till olika uttrycksmedel ska hållas. Kommunen 
förbehåller sig dock rätten att avgöra vad som är bäst lämpat för den plats 
som gestaltningen avser. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2017, § 72 
Tjänsteutlåtande daterat 9 februari 2017 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 7 juni 2016, § 60 
Kommunstyrelsens beslut 31 augusti 2016, § 126 
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Kf § 27 (forts) Dnr 2016-000067  

Medborgarförslag - Enprocentsregeln ska utökas att 
omfatta offentliga platser, ex rondeller, broar, gator och 
torg 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Cristine Persson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med att en procent av den 
totala byggkostnaden för nybyggnad eller totalrenovering av offentliga och 
publika allmänna platser, av bestående karaktär, avsätts för att finansiera 
konstnärlig gestaltning. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 28 Dnr 2016-000218  

Medborgarförslag - Uppförande av en torvkåta 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med text som framgår 

under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”. 

_____________________________________________________________  

Bakgrund 
Ett medborgarförlag har inkommit till kommunen som föreslår att 
kommunen ser över en lämplig plats för uppförande av en torvkåta som kan 
användas i barnomsorg förskoleundervisning och ev. också som en 
samlingspunkt för äldre där ett naturligt kulturutbyte kan ske mellan ung och 
gammal. Man vill även att kommunen tittar på en finansierings lösning för 
detta. Det ska vara en plats där unga och äldre samer kan känna igen sig, en 
plats där man kan värma sig vid elden, där utbildning om den samiska 
kulturen kan bedrivas, men även koka en kopp kaffe och umgås. 

Svar på medborgarförslaget 
Det är viktigt att kåtan byggs på traditionellt samiskt vis och att någon som 
har kulturkompetens är ansvarig. Det är också viktigt att man sedan har 
samiska kunskaper för skötsel och underhåll eftersom kåtan ska risas varje 
år, som görs på ett speciellt vis och att kåtan används på rätt sätt. 

Torvkåtan/derhviegåetie ska också, om medel för uppförande finns, 
handikappanpassas. 

En förutsättning för att torvkåtan/derhviegåetie uppförs enligt ovan är att 
finansieringsfrågan löses vilket ska utredas vidare av samordnaren för 
samiskt förvaltningsområde. 

Samiska samrådsgruppen anser att placeringen av en torvkåta/derhviegåetie 
läggs i Rengsfallet, Valsjöbyn eller Änge, Offerdal. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2017, § 73 
Tjänsteutlåtande den 6 april 2017 
Medborgarförslag 
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Kf § 28 (forts) Dnr 2016-000218  

Medborgarförslag - Uppförande av en torvkåta 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med text som framgår 
under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Susanne Thomasson, samordnare samiskt förvaltningsområde 
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Kf § 29 Dnr 2017-000051  

Frågor 
Jan Englund, SD, frågar Jan Runsten, MP, ordförande i bygg- och 
miljönämnden, om straffavgifter Krokoms kommunenheter emellan. 

Jan Runsten, MP, svarar att det är Plan- och Bygglagen och dess 
förordningar som styr. Bygg- och miljönämnden var tvungen att besluta om 
sanktionsavgiften som är en intern avgift.  

_____ 

Jan Englund, SD, frågar Karin Wallén, C, ordförande i barn. och 
utbildningsnämnden, om mobbning och känkningar i grundskolan. 

Karin Wallén, C, svarar att varje verksamhet ska ha en upprättad plan som 
tar upp diskriminering och kränkande särbehandling och den ska uppdaterar 
varje år. Tidigare hade barn- och utbildningsnämnden uppföljning av ämnet 
var tredje månad men nu har nämnden uppföljning varje månad. En ny 
skärpt lag finns från den 1 januari 2017. Inför varje möte går nämnden 
igenom en artikel i barnkonventionen för att hålla sig ajour. I det aktuella 
ärendet har skolinspektionen fått svar som den är nöjd med. 

_____ 

Björn Hammarberg, M, frågar Cristine Persson, C, ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden, om grundvattennivåerna som är alarmerande 
låga. Krokoms kommun ingår i det gula området för 2017 till skillnad från 
2016 då kommunen ingick i det gröna området. 
Hur ser kommunens bild ut av läget ut?  
Finns det områden som löper risk att drabbas av vattenbrist i närtid eller på 
längre sikt? 
Vad har kommunen för plan/beredskap att hantera eventuella situationer med 
vattenbrist? 

Cristine Persson, C, svarar att det i dagsläget inte är någon vattenbrist i de 
kommunala vattentäkterna. Risk för vattenbrist finns det alltid och 
grundvattennivån är beroende på vilken mängd nederbörd vi har haft. Skulle 
kommunen få problem går vi i första hand ut med bevattningsförbud och där 
också uppmaningen är att vara restriktiv i användandet av dricksvattnet. 
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Kf § 29 (forts) Dnr 2017-000051  

Frågor 
Ronny Karlsson, SD, frågar Malin Bergman, ordförande i socialnämnden, 
om boende på Ava Garden. 

Malin Bergman, C, svarar att det är en privat företagare som bedriver 
verksamhet på Ava Garden idag och där ska öppnas ett HVB hem för pojkar 
med social problematik. Det är inte det boendet som du troligtvis hört talas 
om som kommunen planerarar att bygga utan det är ett nytt äldreboende. Det 
blir ett demensboende med 32-35 platser som ska vara klart 2018/2019.  

_____ 

Ronny Karlsson, SD, frågar Malin Bergman, C, ordförande i 
socialnämnden, om beläggningen på kommunens äldreboenden. 

Malin Bergman, C, svarar att kommunen har två platser lediga, totalt. 

_____ 

Ronny Karlsson, SD, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens 
ordförande om fria busskort för 6-19 åringar. Har de fria busskorten lett till 
ökat bussåkande för kommunens ungdomar. 

Maria Söderberg, C, svarar att fler ungdomar åker buss idag. Bussåkandet 
har ökat med 10 % mellan första kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. 
Totalt har bussåkandet ökat med 18 % och i huvudsak bland ungdomarna. 

_____ 

Ronny Karlsson, SD, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens 
ordförande, om hur många av de flyktingbarn som kommit till kommunen 
sedan 2008 som går i kommunens skolor. 

Maria Söderberg, C, svarar att det är drygt 30 barn. 

_____  
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Kf § 29 (forts) Dnr 2017-000051  

Frågor 
Mona Puttick, V, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande 
om det finns intentioner at höja habiliteringsersättningen gällande personer, 
med funktionshinder, som har daglig verksamhet. 

Malin Bergman, C, svarar att det i dagsläget inte finns några planer på att 
höja habiliteringsersättningen. 

_____ 

Jörgen Blom, V, frågar Malin Bergman, C, om hur 
kommunen/socialförvaltningen planerar att lösa hemtjänsten för de som 
tidigare har haft Jämtpuls som privat utförare. 

Malin Bergman, C, svarar att sociala har en stabsgrupp som arbetar med 
övertagandet från Jämtpuls. Rekrytering pågår för fullt och 
bemanningspoolen har fått uppdraget att hjälpa till med undersköterskor. 
Rekrytering pågår med sommarvikarier till hemtjänsten men det är inte klart 
ännu. Vi vet inte i dagsläget vad kostnaderna blir för övertagandet av 
Jämtpuls då vi precis påbörjat arbetet. 

_____ 
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Kf § 30 Dnr 2017-000052  

Dialog med revisorerna 
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen presenterar revisionsplan för 
2017. 
Nedanstående granskningar är planerade inom ramen för 2017 års 
ekonomiska anslag. Revisionsplanen kan komma att justeras under året. 

* Årsredovisning 2016 

* Delårsrapport 2017 

* Rutiner för föreningsbidrag, kommunstyrelsen 

* Köp av tjänster inom samhällsbyggnadsnämnden 

* Verksamhet och taxor, bygg- och miljönämnden 

* Rutiner för stöd utöver norm, socialnämnden 

* Förstudie av IT-avdelningen 

* Socialnämndens styrning av ekonomin 

* Lokalvård – Planering och ekonomi, informationsmöte 

Britt Carlsson redovisar även revisionsrapport – Föreningsbidrag 

Efter genomförd granskning finns följande rekommendationer; 

* Ta fram ett nytt föreningspolitiskt program 

* Se över de bidrag som finns och bedöm om syftet med bidragen står i 
överensstämmelse med kommunens ambitioner. Se även över 
beloppsnivåerna för enskilda bidrag. 

* Ta fram en verksamhetsplan för 2017. 

* Budgetera varje enskilt bidrag för sig och redovisa vad som faktiskt 
betalts ut så att utfall mellan budget och redovisning framgår. 

* Se över vilka interkontrollrutiner som ska tillämpas. I dagsläget 
genomförs inte de kontroller som föreskrivs i bidragsbestämmelserna. 

* Uppdatera föreningsregistret så att det är aktuellt. 
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Kf § 30 (forts) Dnr 2017-000052  

Dialog med revisorerna 
* Förtydliga syftet med investeringsbudgeten och behandla ansökningarna 

om medel vid samma tillfälle. 

* I kommunstyrelsens internkontrollplan bör ett årligt moment ingå som 
handlar om föreningsbidrag. 

I dialogen yttrar sig Maria Söderberg, C, och Gabriella Carlsson, S. 

_____ 
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Kf § 31 Dnr 2017-000108  

Årsredovisning 2016, Krokomsbostäder AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder 

AB år 2016. 

2.  Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i 
Krokomsbostäder AB att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och 
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2016, enligt 
revisorernas tillstyrkan. 

_______________________________________________________ 
Jäv 
Hans Åsling, C, Jan Runsten, MP, Maria Jacobsson, S, och Peter 
Grundström, S, Andreas Axelsson, C, Anders Norén, M, och Dmitar Savic, 
MP, anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

_____ 

Bakgrund 
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2016 och överlämnat den 
till kommunen.  

Bolaget redovisar för 2016 ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt om 3,0 
mnkr.  

Bolaget har under 2016 fått nya ekonomiska mål att förhålla sig till och som ska 
gälla för perioden 2016-2018, de är: 

- En genomsnittlig direktavkastning för de tre åren om lägst 5%. Där 
direktavkastningen definieras som kvoten mellan driftnetto under ett år och 
fastighetstillgångarnas bedömda marknadsvärde. 
- Bolagets soliditet ska vara lägst 10%. Där soliditet definieras som synligt eget 
kapital i procent av balansomslutning. 
- Bolagets belåningsgrad får högst vara 70%. Där belåningsgrad definieras som 
bolagets lån i förhållande till fastigheternas bedömda marknadsvärde. skall varje år 
redovisa ett resultat efter finansiella poster om minst 1,5 Mkr, vilket bolaget har 
uppnått de senaste fyra sista åren. 

Direktavkastningen för 2016 blev 4,96 %. För perioden 2016-2018 är det bolagets 
prognos att målet om lägst 5 % i direktavkastning kommer kunna nås. 
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Kf § 31 (forts) Dnr 2017-000108  

Årsredovisning 2016, Krokomsbostäder AB 
Soliditeten har för 2016 ökat från 16,4 % till 16,7 %. Under perioden räknar 
bolaget med att nyproduktion kommer sänka soliditeten men att den aldrig 
kommer understiga 10 %. 

Belåningsgraden var vid utgången av räkenskapsåret 57,6 %. 
Belåningsgraden kommer öka under perioden under förutsättning att 
planerad nyproduktion genomförs men även här är bolagets prognos att 
målet kommer att nås under hela perioden.   

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2017, § 63 
Tjänsteutlåtande 4 april 2017 
Årsredovisning 2016, Krokomsbostäder AB, inklusive revisionsberättelse 
och granskningsrapport  

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

Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2016. 
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i Krokomsbostäder 
AB att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i 
aktiebolaget, verksamhetsåret 2016, enligt revisorernas tillstyrkan. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Krokomsbostäder AB 
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Kf § 32 Dnr 2017-000086  

Årsredovisning 2016, Krokoms kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016.  
__________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunens årsredovisning för 2016 har upprättats och överlämnas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den presenteras för fullmäktige 
den 27 april.  

Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar 
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.  

Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2016 är +3,0 
miljoner kronor, vilket är 6,7 mnkr sämre än budgeterat. 

Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna skall överstiga 
kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet för 2016. Detta gäller även 
koncernen som helhet. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2017, § 64 
Tjänsteutlåtande 5 april 2017  
Årsredovisning för 2016, Krokoms kommun april 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till årsredovisningen. 
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till årsredovisningen. 

Ronny Karlsson, SD, Niklas Rhodin, S, Jörgen Blom, V, och Jan Englund, 
SD, yttrar sig 
 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, Sara Anselmby, kanslichef och Karoline 
Humble, HR-konsult redovisar för olika delar av årsredovisningen. 

Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen, redovisar för 
revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2016. 
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Kf § 32 (forts) Dnr 2017-000086  

Årsredovisning 2016, Krokoms kommun 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Deloitte granskat 
kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att 
årsredovisningen i huvudsak redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets slut. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2016. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Revisorerna 
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Kf § 33 Dnr 2017-000126  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2016 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 

ledamöter, verksamhetsåret 2016, enligt revisorernas tillstyrkan. 

2 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 
och dess ledamöter, verksamhetsåret 2016, enligt revisorernas 
tillstyrkan. 

3 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och 
 utbildningsnämnden och dess ledamöter, verksamhetsåret 2016, 
enligt revisorernas tillstyrkan. 

4 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden och dess 
ledamöter, verksamhetsåret 2016, enligt revisorernas tillstyrkan. 

5 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och 
dess ledamöter, verksamhetsåret 2016, enligt revisorernas 
tillstyrkan. 

6 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess 
ledamöter, verksamhetsåret 2016, enligt revisorernas tillstyrkan. 

7 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och 
dess ledamöter, verksamhetsåret 2016, enligt revisorernas 
tillstyrkan. 

8 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 
mellan Jämtlands läns landsting och länets kommuner samt 
nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner 
(GNU) och dess ledamöter verksamhetsåret 2016, enligt 
revisorernas tillstyrkan. 

9 Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 
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Kf § 33 (forts) Dnr 2017-000126  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2016 
Bakgrund 
I revisionsberättelse för 2016 skriver revisorerna; 

Kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 
2016 och redovisar ett överskott på 3 mnkr. Om kommunen följer god 
redovisningssed är överskottet 11,7 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår till 
cirka 94,7 mnkr och är finansierade med eget kapital och nyupptagna lån 
med 60 mnkr. 

Beträffande de tre finansiella målen och resultatmålet + 9,7 mnkr når 
kommunen upp till resultatmålet för 2016 om god redovisningssed tillämpas 
(+11,7 mnkr). Även de övriga två finansiella målen om en likviditet på minst 
43,5 mnkr samt att soliditeten ska vara minst 43 % uppfylls. 

Budgetföljsamheten för socialnämnden är otillfredsställande och nämndens 
underskott mot fastställd budget är drygt 16 mnkr exklusive integration, 
vilket är ohållbart och oacceptabelt på sikt. Revisorernas bedömning är att 
kraftfulla åtgärder måste vidtas för att minska kostnaderna och styra upp 
verksamheten mot den av fullmäktige fastställda budgetramen. I detta 
sammanhang har kommunstyrelsen en viktig uppgift att fylla utifrån sin 
uppsiktsplikt. 

Eftersom det saknas en samlad bedömning av respektive nämnds 
måluppfyllelse av verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk 
hushållning i årsredovisningen kan revisorerna inte sammantaget bedöma 
måluppfyllelsen. 

Elisabeth Friberg, C, vice ordförande i kommunrevisionen, redovisar för 
revisorernas ansvarsprövning där revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden, 
överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och nämnden för 
upphandlingssamverkan, för 2016. 
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Kf § 33 (forts) Dnr 2017-000126  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2016 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige 
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, 
valnämnden, överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och 
nämnden för upphandlingssamverkan, verksamhetsåret 2015, enligt 
revisorernas tillstyrkan. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

Efter fråga på förslagets nio punkter, var för sig, finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller dessa. 
Nedanstående deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

I handläggningen under punkten 1 för kommunstyrelsen deltar inte Maria 
Söderberg, C, Lena Persson, KD, Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Jan 
Runsten, MP, Björn Hammarberg, M, Anders Norén, M, Stina Kimselius, M, 
Annika Hansson, S, E, Birger Backlund, S, Hans Åsling, C, Karin Wallén, 
C, Bengt Nord, C, Cristine Persson, C, Peter Grundström, S. 

I handläggningen under punkten 2 för samhällsbyggnadsnämnden deltar inte 
Björn Hammarberg, M, Cristine Persson, C, Gabriella Carlsson, S, Peter 
Grundström, S, Ylwa Salomonsson, S, och Mona Puttick, V. 

I handläggningen under punkten 3 för barn- och utbildningsnämnden deltar 
inte Karin Wallén, C, Katarina Rosberg, S, Jörgen Blom, V, Jannike 
Hillding, M, Stina Kimselius, M, och Dmitar Savic, MP. 

I handläggningen under punkten 4 för socialnämnden deltar inte Malin 
Bergman, C, Karin Häggqvist, C, och Annika Hansson, S. 

I handläggningen under punkten 5 för bygg- och miljönämnden deltar inte 
Jan Runsten, MP, Birger Backlund, S, Marcus Färnström, M, Judith Hult, S. 

I handläggningen under punkten 6 för valnämnden deltar inte Jan Runsten, 
MP, Judith Hult, S, Karin Häggqvist, C, Björn Hammarberg, M, och Mona 
Puttick, V. 
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Kf § 33 (forts) Dnr 2016-000113  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2016 
I handläggningen under punkten 7 för överförmyndarnämnden deltar inte 
Malin Bergman, C, och Annika Hansson, S.  

I handläggningen under punkten 8 för gemensamma nämnden för 
upphandling lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan deltar inte Jan Runsten, 
MP, och Niklas Rhodin, S.  

_____ 

Kopia till 
Nämnderna 
Revisorerna 
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde 
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Kf § 34 Dnr 2017-000100  

Årsredovisning 2016 Jämtlands Gymnasieförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för Jämtlands 

gymnasieförbund. 

2.  Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 
för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

_____________________________________________________________ 

Jäv 
Maria Jacobsson, S, Jannike Hillding, M, och Karin Wallén, C anmäler jäv 
och deltar inte i ärendets handläggning. 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2016 har överlämnats till ägarna. 
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +1,8 mnkr, 
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Resultatet är förenligt med de 
resultatmål som ägarna beslutat om i ägardirektiven för 2016. 
Enligt revisionsberättelsen för 2016 tillstyrker revisorerna att respektive 
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2017, § 64 
Tjänsteutlåtande 4 april 2016 
Årsredovisning 2016, Jämtlands gymnasieförbund mars 2017 
Revisionsberättelse 15 mars 2017 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2016 för Jämtlands Gymnasieförbund och att 
kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
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Kf § 34 (forts) Dnr 2017-000100  

Årsredovisning 2016 Jämtlands Gymnasieförbund 
Kopia till 
Jämtlands Gymnasieförbund 
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Kf § 35 Dnr 2017-000101  

Årsredovisning 2016 Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för Jämtlands 

räddningstjänstförbund. 

2.  Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 
för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

_____________________________________________________________  

Jäv 
Stina Kimselius, M anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2016 har överlämnats till ägarna. 

Årets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott uppgående till -1,8 mnkr. 
Av detta bidrar avgångsersättning till avgående förbundschefen med 1,5 
mnkr. Förbundet räknar med att återställa underskottet under 2017. (Enligt 
kommunallagen krävs att ett underskott återställs senast 3 år efter att det 
negativa resultatet uppstått om inte synnerliga skäl finns.) 

Förbundets revisorer bedömer sammantaget att direktionen för Jämtlands 
Räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt trots 
redovisat underskott. 

Enligt revisionsberättelsen för 2016 tillstyrker revisorerna att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda 
ledamöter. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2017, § 65 
Tjänsteutlåtande 4 april 2017 
Årsredovisning 2016, Jämtlands räddningstjänstförbund 13 mars 2017 
Revisionsberättelse 27 mars 2017 
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Kf § 35 (forts) Dnr 2017-000101  

Årsredovisning 2016 Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2016 för Jämtlands räddningstjänstförbund och att 
kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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Kf § 36 Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Rambudget för 2018, plan 2019-2020, inklusive: 

a. Skattesatsen för 2018 skall vara oförändrad 22,17  kronor. 

b. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2018 
- Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån 
 som förfaller till betalning 2018 

- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 376,1 mnkr 

- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr 

- Få öka utlåningen med högst 1 mnkr 

c Fastställer RI-målen enligt förslaget 

_________________________________________________________ 

Reservation 
Sverigedemokraterna anmäler reservation till förmån för eget 
rambudgetförslag. 

_____ 

Bakgrund 
Rambudget för 2018, plan 2019-2020 innehåller bland annat skattebeslut för 
år 2018. Enligt kommunallagen skall ett tydligt beslut om skattesats finnas 
för respektive år.  

Budgeten innehåller även budgeterad skuldsättning inklusive eventuell 
nyupplåning av långfristiga skulder. Kommunens långivare ställer som krav 
att det tydligt skall framgå i beslut, vilket tak för långfristig upplåning som 
finns för respektive år, samt på vilket sätt denna låneskuld får administreras.  

I övrigt ska rambudgeten i sin helhet, inklusive ekonomiska ramar, direktiv 
och uppdrag anses gälla i och med att beslutet tas i kommunfullmäktige. 
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Kf § 36 (forts) Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Tidplan för det fortsatta budgetarbetet: 
Nämnderna ska vid sina resp. septembersammanträden besluta om sin 
detaljbudget för 2018. Inom ramen för detta beslut ska nämnden även besluta 
om mål kopplade till de resultatindikatorer som anges i 
rambudgetdokumentet. Dessa mål utgör sedan efter beslut i 
kommunstyrelsen 5 oktober och komunfullmäktige 26 oktober 
”Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning” enligt Kommunallagens 
krav.  

Kommunsfullmäktige ska vid sitt sammanträde i oktober 2017 ta förnyad 
ställning till rambudget 2018, med ledning av nämndernas detaljbudgetar 
enligt ovan, regeringens budgetproposition, senast kända 
skatteunderlagsprognos samt nämndernas ekonomiska uppföljning i 
delårsrapproten 2017. 

I rambudgeten för 2017 minskades ramarna för verksamheterna med cirka 
1% per år för respektive år under planperioden. 

Nu finns ett bokslut för 2016 samt en första resultatprognos för 2017 att 
tillgå. 
Samtliga budgetposter utöver nämndernas ekonomiska ramar är uppdaterade 
enligt följande: 

- Skatte- och statsbidragsintäkter är uppdaterade enligt senaste 
 skatteunderlagsprognos från SKL (feb 17). 
- Pensionskostnader är uppdaterade enligt senaste prognosen enligt 
 kommunens pensionsförvaltare, KPA. 
- Indexreserven uppdaterad utifrån senaste index-nivåer för kommunal 
 verksamhet. 
- Avskrivningar och räntor/finansnetto är uppdaterade utifrån förslaget till 
 reviderad investeringsbudget. 
- Kommunens resultat föreslås för vart och ett av åren i planperioden vara 
 1% av skatte- och statsbidragsintäkter, dvs i nivå med kommunens 
 definition av god ekonomisk hushållning. 
- Ingen förändring av skatten föreslås. 
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Kf § 36 (forts) Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Efter ovanstående beräkningar behöver nämndernas ramar minskas med 
ytterligare drygt 10 mkr jämfört med det som beslutats i budgeten för 2017. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2017, § 67 
Förslag till Rambudget 2018, plan 2019-20, samverkanspartierna, april 2017 
(Förslag till Rambudget 2018, plan 2019-20, Kommundirektörens förslag, 
mars 2017. Detta förslag har presenterats för den politiska ledningen och 
oppositionen) 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets rambudget 
Sverigedemokraternas rambudget 

Förslag som läggs på mötet 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, Centerpartiets, 
Moderata samlingspartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas, 
rambudget. 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
rambudget. 
Malin Bergman, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget. 

Cristine Persson, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till Sverigedemokraternas rambudget. 

Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
rambudget och avslag till samverkanspartiernas och Sverigedemokraternas 
rambudget 

Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
rambudget. 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget. 

Hans Åsling, C, Jan Runsten, MP, Karin Wallén, C, Gabriella Carlsson, S, 
Jan Englund, SD, och Håkan Larsson, C, yttrar sig. 
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Kf § 36 (forts) Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige antar Rambudget för 2018, plan 2019-2020, inklusive: 
c. Skattesatsen för 2018 skall vara oförändrad 22,17  kronor. 

d. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2018 

- Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån 
 som förfaller till betalning 2018 

- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 376,1 mnkr 

- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr 

- Få öka utlåningen med högst 1 mnkr 

c Fastställer RI-målen enligt förslaget 

Till det har förslag kommit, på mötet, om bifall till Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets rambudget samt förslag till bifall till Sverigedemokraternas 
rambudget. 

Ordförande kommer först att fråga på Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets rambudget mot Sverigedemokraternas rambudget. Det 
förslag som kommer att bifallas av kommunfullmäktige kommer att ställas 
mot huvudförslaget, som är samverkanspartiernas, Centerpartiets, Moderata 
samlingspartiets, Miljöpartiets, Kristdemokraternas, rambudget. 

Beslutsgången godkänns 

Efter fråga på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets rambudget mot 
Sverigedemokraternas rambudget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller Socialdemokraternas och Vänsterpartiets rambudget. 

Efter fråga på Samverkanspartiernas, Centerpartiets, Moderata 
samlingspartiets, Miljöpartiets, Kristdemokraternas, rambudget mot 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets rambudget finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller samverkanspartiernas rambudget. 
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Kf § 36 (forts) Dnr 2017-000115  

Rambudget 2018, plan 2019-2020 
Omröstning begärs 

De som bifaller Samverkanspartiernas, Centerpartiets, Moderata 
samlingspartiets, Miljöpartiets, Kristdemokraternas, rambudget rösta Ja och 
de som bifaller Socialdemokraternas och Vänsterpartiets rambudget röstar 
Nej. 

Med 20 Ja, 19 Nej och 3 som Avstår finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller Samverkanspartiernas, Centerpartiets, Moderata 
samlingspartiets, Miljöpartiets, Kristdemokraternas, rambudget. 
_____ 

Kopia till 
Nämnderna inklusive budgetdokument 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
Hans Morén, kommuncontroller 
Gertrud Engelin, ekonom 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(72) 

Sammanträdesdatum 
27 april 2017 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 37 Dnr 2016-000004  

Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen 
samt länets kommuner 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar länets hjälpmedelspolicy. 
2. Kommunfullmäktige antar dokumentet ”Definitioner och direktiv inom 

hjälpmedelsverksamheten”, inklusive avgifter. 

3. Kommunfullmäktige besluta att dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör 
att gälla. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att gemensamma nämndens reglemente 
ändras genom att ett nytt stycke läggs in under punkten 1 Uppgifter 
”Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken 
hjälpmedelsgrupp de ska höra”. 

_____________________________________________________________ 

Reservation  
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för 
eget förslag. 

_____ 

Bakgrund 
Länets gemensamma hjälpmedelspolicy har reviderats. Den 16 december 
2016 beslutade Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) att 
rekommendera länets kommuners fullmäktige att anta hjälpmedelspolicyn. 
Region Jämtland Härjedalen tar emot respektive kommuns beslut avseende 
hjälpmedelspolicy senast den 1 maj 2017.  

Den gemensamma hjälpmedelspolicyn är ett sätt att se till att alla invånare i 
Jämtland Härjedalen får likvärdig tillgång till hjälpmedel. Samverkan 
underlättar att säkerställa att de produkter som tas in i det gemensamma 
sortimentet är säkra, vilket är en trygghet för både patienter och förskrivare.  
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Kf § 37 (forts) Dnr 2016-000004  

Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen 
samt länets kommuner 
De flesta produkter i sortimentet är klassade som medicintekniska, men det 
finns även produkter som inte uppfyller kraven som medicinstekniska, dessa 
kallas konsumentprodukter. 

Produktgrupper samt landstings- och kommunansvar  
I hjälpmedelspolicyn beskrivs olika hjälpmedelsgrupper med olika 
krav/ansvar och ersättningar, dessa är:  
Egenansvar – ej i sortiment 
Kostnadstaksprodukter – i sortiment  
Egenavgift – i sortiment  
Fritt för den enskilde – i sortiment 
De flesta hjälpmedel som erbjuds av landsting och kommuner 
medicintekniska produkter, det vill säga tillverkade och provade för ett 
medicinskt syfte, till exempel för att kompensera för en 
funktionsnedsättning. Det finns inga lagkrav på att hjälpmedel måste vara 
klassade som medicintekniska produkter, däremot finns det i lagar och 
föreskrifter krav på produktsäkerhet för att kunna tillgodose trygg och säker 
vård. Produkter i de två senare grupperna bedöms kunna innebära risker och 
kräver därmed uppföljning av förskrivare.  
I gruppen Egenansvar kan hjälpmedel som klassas av socialstyrelsen som 
konsumentprodukter finnas med. Den tekniska utvecklingen, inte minst inom 
IT-området, ger allt större möjligheter att kompensera en 
funktionsnedsättning. Utvecklingen bidrar till att gränsen mellan konsument-
produkter och medicintekniska produkter börjar suddas ut. Den ger också 
upphov till diskussioner om vad som är hälso- och sjukvårdens ansvar kontra 
patientens egenansvar, exempelvis beträffande smarta telefoner och digitala 
tjänster. Utöver sortimentet i hjälpmedelspolicyn kan kommunen bestämma 
att lägga till produkter för förskrivning. Smartphones, kommunikationsappar 
eller trehjuliga cyklar är exempel på produkter som skulle kunna vara 
aktuella. 
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Kf § 37 (forts) Dnr 2016-000004  

Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen 
samt länets kommuner 

Hjälpmedelsförskrivning i förhållande till skäliga/goda levnadsvillkor 
Hjälpmedelsförskrivning regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Personer som erhåller hjälpmedel genom kommunen har ofta insatser genom 
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) som skiljs åt när det gäller rätt till skäliga eller goda 
levnadsvillkor. Enligt HSL 2 § är målet för hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att 
personer som har ett stöd grundat på goda levnadsvillkor (enligt LSS) inte är 
berättigade till fler eller mer specialiserade hjälpmedel genom 
förskrivningsprocessen och gällande sortiment i länet än andra.  

Förtydliganden/förändringar i nya policyn 
Ett förtydligande i nya policyn är att ”hjälpmedel inte ska ersätta en 
rehabiliterings-/habiliteringsinsats och att det ska vara jämlikt mellan 
könen”. Detta innebär att kommunen förväntas sätta in hjälpmedel som en 
integrerad del i vård och behandling och i rehabilitering och habilitering.  

Prioriteringsordningen för hjälpmedel har förenklats men inte i innebörd 
utan snarare i formulering.  

Förtydliganden har gjorts för hjälpmedelsutlämning där hjälpmedel för att 
utöva fritidsintresse, till exempel utöva hobby, sport, motion eller fritisresor 
räknas som egenansvar. Detta är inget nytt för förskrivare utan som sagt ett 
förtydligande i policyn.  

Det som tagits bort från tidigare version är inriktningsmål, 
begreppsförklaringar och lagar och ansvarsfördelning. Dessa delar flyttas 
istället till den kommande Hjälpmedelshandboken. 
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Kf § 37 (forts) Dnr 2016-000004  

Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen 
samt länets kommuner 

Dokument som kommer att reglera hjälpmedelsverksamheten 
I samband med att hjälpmedelspolicyn förenklas har vissa delar istället 
flyttats till andra dokumenthandlingar, dessa är:   
− Hjälpmedelshandboken. Ska fungera som stöd för förskrivarna där 

länsgemensamma riktlinjer framgår. Syftet är tillhandahålla lika vård till 
regionens invånare oavsett vilken kommun man bor i. 

− Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten. Bilaga 4. I 
denna förtydligas flertalet punkter som berör kommunen.  

• Behovsbedömning och riskanalys som förskrivaren ska göra inför varje 
förskrivning.  

• Dubbelförskrivning av hjälpmedel regleras mer restriktivt, där 
hjälpmedel ska förskrivas för att kunna nyttjas i flera miljöer (i praktiken 
främst gånghjälpmedel). 

• Etiska principer. Personer som får palliativ vård, blir efter brytsamtal 
avgiftsbefriade, gränsen förtydligas.  

• Utrustning/ arbetstekniska hjälpmedel. Förtydligande gällande att skilja 
mellan personliga och arbetstekniska hjälpmedel, många produkter kan 
nu bara förskrivas som antingen eller.  

• Förändringar gällande avgifter för hjälpmedel. Här tillkommer en avgift 
för förskrivning av rollator med 300 kronor. Tyngdtäcke, som är ganska 
nytt som förskrivningsbart hjälpmedel har en förskrivningsavgift på 500 
kronor. Avgiften för subventionerat köp av TENS höjs något till 1000 
kronor. 

• Hjälpmedel är ett lån som får användas så länge behovet kvarstår. Den 
enskilde blir ersättningsskyldig om hjälpmedlet skadas, förloras på grund 
av oaktsamhet eller inte återlämnas trots uppmaning från vårdgivare.  
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Kf § 37 (forts) Dnr 2016-000004  

Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen 
samt länets kommuner 
Dessa förtydliganden innebär att kommunens rutiner för förskrivare 
(legitimerad personal) behöver ses över i flera delar, bland annat hur 
behovsbedömningen och riskanalysen ska genomföras och dokumenteras i 
journal, ett arbete som pågår. 

De etiska principer som förtydligats för avgifter vid palliativ vård påverkar 
hur vi i Krokoms kommun arbetar kring brytpunktssamtal (idag hålls 
brytpunktssamtal här enbart av läkare).  

En aktuell fråga är om etiska principer kan finnas för fler patientgrupper som 
är i behov av ett utökat kommunalt stöd, exempelvis personer inom 
socialpsykiatrin som idag hamnar mellan stolarna mellan regionen och 
kommunen. 

Gällande återlämning av hjälpmedel kan kommunen behöva se över 
rutinerna i förhållande till ersättningsskyldighet. Vi har idag ingen 
ansvarsförbindelse vid utlämning av hjälpmedel, vilket kan vara en god idé 
om en person som inte återlämnar sina hjälpmedel blir ersättningsskyldig. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2017, § 76 
Socialnämnden 14 mars 2017, § 40 
Tjänsteutlåtande 25 januari 2017 
Bilaga 1. Hjälpmedelspolicy – för Jämtlands kommuner och landsting. 
Antagen 2007.  
Bilaga 2. Protokollsutdrag Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) 
2016-12-16 
Bilaga 3. Förslag till ny hjälpmedelspolicy.  
Bilaga 4. Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten   
Bilaga 5. Kommunala handikapprådet den 6 februari 2017 § 4 – 
Hjälpmedelspolicy 
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Kf § 37 (forts) Dnr 2016-000004  

Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen 
samt länets kommuner 
Förslag som läggs på mötet 
Jörgen Blom, V, föreslår följande ändringar och tillägg: 

I Hjälpmedelspolicyn under rubrik "Syftet med policyn är" - Första 
meningen fylls på med följande: "...strävar mot bästa hälsa då det berör 
grupper som ännu inte har ett liv på lika villkor och inte heller har hälsa på 
lika villkor." 

I Hjälpmedelspolicyn under rubriken "Syftet med policyn" - Stycket avslutas 
med: "Vi har därför en höjd ambitionsnivå där följande aktiviteter är 
avgörande: 
-Vi jämför! God tillgång där vi nationellt sett ska ligga i framkant och med 
låga avgifter. 

-Vi utvecklar! Verksamheten präglas av ständiga förbättringar och av ett, 
över tid, allt bättre inflytande för de hjälpmedelsberoende och deras 
organisationer. 

-Vi redovisar! Våra uppföljningar och utvärderingar görs med brukarens 
nytta som fokus och redovisar utfallen ur såväl jämställdhets- som 
jämlikhetsperspektiv. 

-Vi omprövar! Varje mandatperiod prövas policyns giltighet, funktion och 
resultat i fullmäktige. 

I "Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten" - Under 
rubriken "Hjälpmedel för barn" Meningen ändras till: "Inga årliga 
serviceavgifter eller avgift vid förskrivning tas ut vid förskrivning av 
hjälpmedel för barn under 18 år." 

Mona Puttick, V, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, ändrings- och 
tilläggsförslag. 

Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget. 
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Kf § 37 (forts) Dnr 2016-000004  

Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen 
samt länets kommuner 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget och avslag till Jörgen 
Bloms, V, ändrings- och tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget. Till det har kommit ändrings- och 
tilläggsförslag som framgår ovan under rubriken – Förslag som läggs på 
mötet. 

Efter fråga på ändrings- och tilläggsförslag finner ordförande att 
kommunfullmäktige avslår dessa. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det.  

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden  
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Kf § 38 Dnr 2017-000089  

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för samhällsbyggnads-

nämnden. 

__________________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska avgöra vilken nämnd som ska vara ansvarig för 
adressättningsfrågor i kommunen. Detta ska vara infört i reglementet för 
nämnden. Kommunfullmäktige ska också besluta om delegering av besluten 
i adressfrågor och om vad som får vidaredelegeras.  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för nya gatu-/vägnamn samt 
övriga adressättningsfrågor i kommunen i det reviderade reglementet. 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 23 februari 2017, § 14 
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen som föreslår att 
kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för samhällsbyggnads-
nämnden. 

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

_____ 
 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 39 Dnr 2017-000088  

Utökning av verksamhetsområdet för VA i 
Sånghusvallen, Byskogen och Åsbacken 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner utökning av verksamhetsområde för 

VA i Sånghusvallen, Byskogen och Åsbacken, enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

__________________________________________________________ 

Bakgrund 
Följande områden ingår i det utökade verksamhetsområdet för VA 

Sånghusvallen 
Förslaget är att hela Sånghusvallen inklusive skolan och förskolan tas med i 
verksamhetsområdet, vilket bör innefatta vatten, spill- och dagvatten. 

Byskogen 
Förslaget innefattar att området Arons väg och resterande fastigheter på 
motsatta sidan Sjöhemsvägen, ska inkluderas i verksamhetsområdet i 
Byskogen. Verksamhetsgränsen sammanfaller med gränsen för detaljplanen. 
 
Villavägen 
Ytterligare ett mindre område i Byskogen bör tas in i verksamhetsområdet, 
nämligen Villavägen. 
 
Åsbacken 
Förslaget är att hela industriområdet vid Åsbacken tas upp i ett nytt 
verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten, enligt området för 
detaljplanen. 

Stallbacken 
Förslaget är att hela Stallbacken tas upp i verksamhetsområde för vatten. Här 
tillhandahåller vi redan tjänsten vatten, som distribueras från Uddero. Se förslag 
bild 4 
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Kf § 39 (forts) Dnr 2017-000088  

Utökning av verksamhetsområdet för VA i 
Sånghusvallen, Byskogen och Åsbacken 
Verksamhetsområdet för dricks-, spill- och dagvatten behöver utökas för att 
följa kommunens exploateringstakt. Därför föreslås tre nya områden i 
anslutning till befintligt verksamhetsområde, nämligen Sånghusvallen, Arons 
väg och Villavägen, vilka bör inkluderas i det befintliga verksam-
hetsområdet. Dessutom föreslås att Åsbacken och Stallbacken som fristående 
områden tas upp i verksamhetsområdet.   
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det behövs för människors 
hälsa eller miljö, i ett större sammanhang, enligt vattentjänstlagen 
(2006:412). Genom att upprätta verksamhetsområden  för dricks-, spill- och 
dagvatten, tillhandahålls tjänsterna med stöd från Vattentjänstlagen, 
kommunens ABVA och VA-taxa. Utanför verksamhetsområdet gäller inte 
vattentjänstlagen, varför ett avtal tecknas med abonnenten som speglar 
samma sak som gäller inom ett verksamhetsområde. Dock gäller ABVA och 
VA-taxan även utanför verksamhetsområdet för vatten. 

För abonnenter som ligger utanför verksamhetsområdet och vill ansluta sig 
till kommunens ledningsnät för VA ges de möjlighet att ansluta sig om 
kapaciteten är tillräcklig och det är tekniskt möjligt. Förbindelsepunkten blir 
då inom verksamhetsområdet och de får då själva ordna med 
ledningsdragning och ledningsrätter, samt att avtal tecknas med VA-
huvudmannen. Genom att tillskapa verksamhetsområden får kunden en ökad 
trygghet och VA-huvudmannen slipper krångliga avtal.  

Med Vatten menas dricksvatten som distribueras via kommunens 
ledningsnät. 

Med Spillvatten menas vatten från hushållen, vilket innefattar vatten från 
disk, dusch, toalett och tvätt som samlas upp i det kommunala ledningsnätet. 

Med Dagvatten menas nederbördsvatten/smältvatten som rinner av från 
hustak, mark och väg. 

Bakgrund 
Tjänsteutlåtande daterat 23 februari 2017 
Dokument Verksamhetsområde för vattentjänster daterat 27 januari 2017 
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Kf § 39 (forts) Dnr 2017-000088  

Utökning av verksamhetsområdet för VA i 
Sånghusvallen, Byskogen och Åsbacken 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner utökning av verksamhetsområde för VA i Sånghusvallen, Byskogen 
och Åsbacken, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Till det har också 
områdena som ingår i det utökade verksamhetsområdet för VA redovisats, 
direkt under Bakgrunden. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 40 Dnr 2017-000109  

Reglemente 2017 - Samiskt förvaltningsområde 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar reglemente 2017 för samiskt 

förvaltningsområde. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde har hittills saknat 
reglemente. Arbetsformerna har styrts via det beslut som fattades i 
kommunstyrelsen i mars 2011. Ett reglemente behövs för att 
samrådsgruppens medlemmas ska kunna få sina arvioden utbetalade samt för 
reglering av gruppens arbetsformer. 

Med stöd av förordningen (2009:1299) om nationella minoritet och 
minoritetsspråk utbetalar Sametinget ur anslaget 7:1, Åtgärder för nationella 
minoriteter, 660 000 kronor i statsbidrag till Krokomen tjїelte / Krokoms 
kommun som ingår i förvaltningsområdet för de samiska språken. 

Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i 
kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och till åtgärder 
för att stödja användningen av de samiska språken.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande den 6 april 2017 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar reglemente 2017 för samiskt förvaltningsområde. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Susanne Thomasson, samordnare samiskt förvaltningsområde 
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Kf § 41 Dnr 2016-000298  

Motion - Sanering av kisaska 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. Samhällsbyggnadsnämnden tar 

kontakt med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och undersöker 
möjligheterna till statligt stöd för utredning och åtgärder avseende 
föroreningar av kisaska på enskilda fastigheter i Hissmoforsområdet.  

 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har tillfrågat Krokoms kommun om kommunen är beredd att 
åta sig huvudmannaskapet för sanering av Kisaska i och runt Hissmofors i 
samband med sulfitmassaproduktion mellan 1899-1979.  
I en motion till Kommunfullmäktige föreslås dessutom att kommunen ska 
undersöka möjligheterna att genomföra en samlad sanering av kisaska på 
enskilda fastigheter i Hissmoforsområdet. Motionen lämnades in den 7 
december 2016 och kom Bygg- och miljönämnden tillhanda för yttrande den 
25 januari 2017. 

Motion om samlad sanering 
Motionen syftar till att hantera de föroreningar som finns på gårdar, 
grusgångar, parkeringar m.m. utanför detta område. Motionären föreslår 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. 

Bygg- och miIjönämnden föreslår i sitt beslut att Krokoms kommun tar 
kontakt med Länsstyrelsen och undersöker möjligheterna till statligt stöd för 
utredning och åtgärder avseende föroreningar av kisaska på enskilda 
fastigheter i Hissmoforsområdet. 

Underlag för beslut 
Motion om samlad sanering av Kisaska 
Bygg- och miljönämndens beslut 
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Kf § 41 (forts) Dnr 2016-000298  

Motion - Sanering av kisaska  
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen. 

Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen. Samhällsbyggnadsnämnden tar kontakt med Länsstyrelsen 
och Naturvårdsverket och undersöker möjligheterna till statligt stöd för 
utredning och åtgärder avseende föroreningar av kisaska på enskilda 
fastigheter i Hissmoforsområdet.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

 

Kopia till 
Förslagsställare 
Bygg- och miljönämnden 
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Kf § 42 Dnr 2016-000165  

Motion - Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån 
för eget förslag. 
_____ 

Bakgrund 
För att Krokoms kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare där personalen 
trivs och orkar med sina arbetsuppgifter utan att bli sjuka föreslår 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Krokoms kommun att Krokoms 
kommun ska inrätta ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag i någon av 
kommunens verksamheter inom äldreomsorgen, med bibehållen lön. 
 
Att det finns en problematik med sjukfrånvaro i Krokoms kommun är ingen 
hemlighet. Procenttalet är alltför högt och även om ökningen avstannat finns 
det anledning att göra insatser. Frågan är dock komplex och att peka ut 
arbetstiden som en enskild faktor är att förenkla. Risken är att försöket med 
6-timmars arbetsdag utmynnar i en kortsiktig minskning som sedan 
successivt genom tillvänjningseffekt återgår till den tidigare höga 
sjukfrånvaron. Då kommer kommunen att ha en ökad kostnad med samma 
sjukfrånvaro. En ökad kostnad vi inte har råd med utifrån framtidsprognoser 
som tagits fram (Välfärdsutredningen, PWC:s långsiktigt finansiella analys). 
Som enskild rekryteringsåtgärd och kortsiktig arbetsmiljöförbättring kan 
dock arbetstidssänkning ha god effekt vilket försök i Östersunds kommun 
visat.  

Just nu tittar kommunen närmare på olika yrkens och arbetsplatsers 
förutsättningar med bl a uppdragsstyrning istället för detaljstyrning, 
minskade delade turer och i högre grad möjlighet att påverka förhållanden på 
sin arbetsplats som enskild medarbetare.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
56(72) 

Sammanträdesdatum 
27 april 2017 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 42 (forts) Dnr 2016-000165  

Motion - Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön 
Det pågår också ett projekt med syfte att förbättra bemanningshanteringen i 
hela kommunen. Projektet tar sin avstamp i utvärderingen av 
bemanningspoolen och hur kommunen löser det tillfälliga behovet av 
personal. Detta syftar till att skapa ett större lugn i verksamheterna, minskad 
administration för chefer avseende bemanning, minska omsättningen av 
personal och därmed antalet introduktionstimmar samt minska antalet 
timanställningar.  

Parallellt byggs en struktur för ständiga förbättringar upp och ett 
ledarutvecklingsprogram införs med start hösten 2017.  
Detta sammantaget bör ge avsett resultat för sjukfrånvaron utan att sänka 
antalet arbetade timmar och därmed i viss mån äventyra den framtida 
kommunala ekonomin 

Om ovanstående beskrivna åtgärder inte får sjukfrånvaron att minska kan 
frågan om arbetstidssänkning tas upp för omprövning men i nuläget förordas 
avslag på motionen. 

Underlag för beslut 
Uppdrag: ”Förändring av bemanningshantering i Krokoms kommun” 
Projektbeskrivning - bemanning  
Utvärdering bemanningspolen 
Motion 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen. 

Malin Bergman, C, föreslår avslag till motionen. 

Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till motionen. 

Rolf Lilja, S, föreslår bifall till motionen. 

Karin Wallén, C, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 
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Kf § 42 (forts) Dnr 2016-000165  

Motion - Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen.  

Till det har på mötet kommit förslag om bifall till motionen. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

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

Omröstning begärs 
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller motionen röstar 
Nej. 

Med 23 Ja och 19 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
grundförslaget. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
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Kf § 43 Dnr 2016-000112  

Motion - Alternativrätten på kommunens grundskolor 
ska vara vegetarisk 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med att nuvarande alternativrätt 

byts ut mot vegetarisk på försök, på alla skolor under höstterminen 
2017. 

2 En utvärdering av försöksverksamheten görs. 

___________________________________________________ 
Bakgrund 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige där Miljöpartiet yrkar på 
att alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara vegetarisk, d v s ej 
innehålla kött, fisk, kyckling eller skaldjur.   

Under höstterminen 2006 erbjöds eleverna en alternativrätt några 
gånger/vecka. Detta har sedan utvecklats till att det i stort sett serverats en 
alternativrätt varje dag.  

Detta har upplevts positivt bland eleverna och det har sällan framkommit 
klagomål på maten. Anledning till det positiva bemötandet är att det oftast 
serveras någon maträtt som passar alla. 

Acceptansen om den nuvarande alternativrätten byts ut mot enbart 
vegetariska alternativ känns tveksamt. 

Därav förslaget att det införs på försök under höstterminen 2017 och att 
acceptansen utvärderas för varje skola efter ca 6-8 veckor. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 13 januari 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Birger Backlund, S, föreslår att matprodukterna ska vara ekologiska. 
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Kf § 43 (forts) Dnr 2016-000112  

Motion - Alternativrätten på kommunens grundskolor 
ska vara vegetarisk 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen samt bifall till Birger 
Backlunds, S, tilläggsförslag. 

Gabriella Carlsson, S, föreslår bifall till Birger Backlunds, S, tilläggsförslag. 

Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Birger Backlund, S, föreslår i tillägg att matprodukterna även ska vara 
närproducerade. 

Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till grundförslaget. 

Håkan Larsson, C, Cristine Persson, C, Björn Hammarberg, M, och Jan 
Runsten, MP, yttrar sig. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige besvarar motionen med att nuvarande alternativrätt byts 
ut mot vegetarisk på försök, på alla skolor under höstterminen 2017. En 
utvärdering av försöksverksamheten görs. 

Till kommunstyrelsens förslag har kommit tilläggsförslag om att 
matprodukterna ska vara ekologiskt odlade samt närproducerade. 

Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan frågar han 
på kommunstyrelsens förslag.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
avslår det. 

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

_____  

Kopia till 
Förslagsställare 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsens presidium för bevakning 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
60(72) 

Sammanträdesdatum 
27 april 2017 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 44 Dnr 2017-000117  

Ägardirektiv Jämtkraft AB, revidering 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Jämtkraft 

AB med följande tillägg sist i stycket 1.3 Miljöarbete; 
 Jämtkraft AB ska grundligt och med en positiv grundsyn utvärdera hur 

en överlåtelse av Långforsen till lokala intressen, med intresse att 
återställa forsen, kan genomföras. En renovering av det befintliga kraft- 
verket i Långfors får inte inledas parallellet med detta utan förutsätter 
nytt ägardirektiv. 

_____________________________________________________________  

Bakgrund 
Förslag finns om revidering av ägardirektiv för Jämtkraft AB. Den 
föreslagna ändringen ligger i punkten 3, Utdelning, där de två sista 
meningarna föreslås strykas. 

Underlag för beslut 
Förslag till nytt ägardirektiv Jämtkraft AB 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Håkan Larsson, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Jämtkraft AB 
med följande tillägg sist i stycket 1.3 Miljöarbete; Jämtkraft AB ska 
grundligt och med en positiv grundsyn utvärdera hur en överlåtelse av 
Långforsen till lokala intressen, med intresse att återställa forsen, kan 
genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket i Långfors får inte 
inledas parallellet med detta utan förutsätter nytt ägardirektiv. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
61(72) 

Sammanträdesdatum 
27 april 2017 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 44 (forts) Dnr 2017-000117  

Ägardirektiv Jämtkraft AB, revidering 
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Jämtkraft AB 
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Kf § 45 Dnr 2017-000014  

Valärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Till ny ersättare i valnämnden efter Anton Nyqvist, MP väljs Eva 

Ljungdahl, MP. 

2 Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anton 
Nordqvist, MP, väljs Karin Lindroth Trimble, MP. 

3 Roland Söderbergs, C, avsägelse från uppdraget som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden, från och med en 1 maj 2017, godkänns. 

4 Roland Larsamos, M, avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige samt uppdraget som ersättare i 
överförmyndarnämnden godkänns. 

5 Sture Marklunds, V, avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns. 

6 Anders Berglunds, M, avsägelse från sitt uppdrag som ombud för 
Inlandskommunerna ekonomisk förening godkänns. 

________________________________________________________ 

Till ny ersättare i valnämnden efter Anton Nyqvist, MP föreslås Eva 
Ljungdahl, MP. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anton Nordqvist, 
MP, föreslås Karin Lindroth Trimble, MP. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Roland Söderberg, C, avsäger sig uppdraget som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden, från och med en 1 maj 2017. 

_____ 
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Kf § 45 (forts) Dnr 2017-000014  

Valärenden 
Roland Larsamo, M, avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige samt uppdraget som ersättare i 
överförmyndarnämnden 

_____ 

Sture Marklund, V, avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 

_____ 

Anders Berglund, M, avsäger sig sitt åtagande som ombud för 
Inlandskommunernas vatten. 

_____  

Val kvar att göra till ett senare fullmäktige 
Ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Roland Söderberg, C. 

Ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Roland Larsamo, M. 

Nytt ombud för Inlandskommunerna ekonomisk förening efter Anders 
Berglund, M. 

_____ 

Kopia till 
De valda 
De som har sagt ifrån sig 
Berörda nämnder  
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 
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Kf § 46 Dnr 2017-000054  

Meddelanden 
  Dnr 22 
1 Socialnämnden:  protokollsutdrag 170221, § 22, Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4, 2016 
 
2 Krokomsbostäder AB:  protokoll från styrelsemöte 170320 
 
  Dnr 28 
3 vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev nr 1 – 2017 
 
4 Naboer AB:  VD brev, kvartal 1, 2017 
 
  Dnr 2016/042 
5 Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden: 

uppföljning av åtgärdsplanerna 2016, tillgänglighetsprogrammet 
 
  Dnr 2016/105 
6 Inlandskommunerna ekonomiska förening, IEF:  protokoll från styrelse-

sammanträde 161021 och 161216 
 
  Dnr 2016/178 
7 Samhällsbyggnadsnämnden:  beslut 170223, § 25, medborgarförslag – 

säker gång- och cykelöverfart mellan Aspås och Krokom 
 
  Dnr 2016/179 
8 Samhällsbyggnadsnämnden:  beslut 170223, § 24, medborgarförslag – 

säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och Krokom 
 
  Dnr 2016/202 
9 Östersunds Tingsrätt:  dom 170309, överklagat beslut ang detaljplan för  

Ås-Hov1:13 m fl 
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Meddelanden 
  Dnr 2016/204 
10 Samhällsbyggnadsnämnden:  beslut 170223, § 21, medborgarförslag – 

säker lekplats i Aspås 
 
  Dnr 2016/222 
11 Samhällsbyggnadsnämnden:  beslut 170223, § 23, medborgarförslag – 

laddstation för mobiltelefoner, samlingsplats Magnetet 
 
  Dnr 2016/223 
12 Samhällsbyggnadsnämnden:  beslut 170223, § 22, medborgarförslag – 

laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms centrum 
 
  Dnr 2016/284 
13 Samhällsbyggnadsnämnden:  beslut 170223, § 26, medborgarförslag – 

trapp till bassängen i Änge badhus 
 
  Dnr 2017/025 
14 Samhällsbyggnadsnämnden:  beslut 170223-24, § 39, revisionsrapport 

161223 – förstudie av kommunens engagemang och ägande i 
Torsta/Rösta 

 
15 Kommunstyrelsen: beslut 170322 § 53, slutrapport – Rätt till heltid, 

deltid en möjlighet 
 
  Dnr 2017/080 
16 Kommunstyrelsen:  protokollsutdrag 170322, § 53 samt slutrapport – 

Rätt till heltid, deltid en möjlighet 
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Kf § 46 (forts) Dnr 2017-000054  

Meddelanden 
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 
 Dnr 2016/046 
1 Motion – Förskola med inriktning djur och natur. 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i 
fullmäktige senast i februari 2017.  

  Dnr 2016/124 
2 Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett 

långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017. 

 Dnr 2016/123 
3 Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom 

att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017. 

   Dnr 2016/180 
4 Medborgarförslag – Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i 

centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till bygg- och 
miljönämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017. 

   Dnr 2016/216 
5 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige 
senast juni 2017.  

   Dnr 2016/213 
6 Medborgarförslag – Ny- eller ombyggnad av idrottshall på Rödön.  

Ordförande meddelar remitteringen vid fullmäktiges möte. 
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 
svarar i samarbete med barn- och utbildningsnämnden till 
kommunfullmäktige senast i april 2017. Förslaget till 
budgetberedningen innan svar. 
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Meddelanden 
     Dnr 2016/223 
7 Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms 

centrum. Medborgarförslaget remitteras till  

    Dnr 2016/229 
8 Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i 
fullmäktige senast i april 2017.  

    Dnr 2016/232 
9 Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet. 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i 
kommunfullmäktige senast i juni 2017 

    Dnr 2016/237 
10 Motion – Omlokalisering av kommunala verksamheter. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige 
senast i juni 2017.  

    Dnr 2016/299 
11 Motion - Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare. 
 Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i 
 kommunfullmäktige senast i november 2017.  

    Dnr 2016/236 
12 Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter. 
 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 
 besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.  

    Dnr 2016/247 
13 Medborgarförslag - Fotbollsplan ovanpå dagvattenanläggningen på 
 Sånghusvallen. Medborgarförslaget remitteras till 
 kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i april 2017. 
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Meddelanden 
    Dnr 2016/253 
14 Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp snöskoterfrågan i  Krokoms 

kommun. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.  

    Dnr 2016/263 
15 Medborgarförslag - Ansök om att delta i försöksverksamhet med 

 fjärrundervisning i andra ämnen än de redan tillåtna. 
 Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden 
 som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.  

     Dnr 2016/265 
16 Medborgarförslag - Uppföljning av konsekvenser av 

 skolnedläggningen i Ytterån. Medborgarförslaget remitteras till 
 barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 april 2017.  

     Dnr 2016/255 
17 Medborgarförslag - Kommunala feriejobb på fler lov än bara 

 sommarlovet. Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden 
 som själv beslutar i ärendet senast i april 2017.  

    Dnr 2016/200 
18 Medborgarförslag - Användning av befintliga lokaler och moduler 
 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som 
 själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.   

    Dnr 2016/272 
19 Medborgarförslag - Gång- och cykelbro mellan campingen och 

Strandvägen, Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen 
som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.  

     Dnr 2016/215 
20 Medborgarförslag - Modernt föräldraskap. Förslaget remitteras till 

barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige 
senast i juni 2017. 
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Meddelanden 
    Dnr 2016/294 
21 Medborgarförslag - Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar. 

Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet 
senast i april 2017.  

    Dnr 2016/297 
22 Medborgarförslag - Hundrastgård. Förslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
september 2017. 

     Dnr 2016/310 
23 Medborgarförslag – Utveckla och möjliggör ett blomstrande båtliv i 

Krokomsviken. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut 
i kommunfullmäktige senast den 26 oktober 2017. 

    Dnr 2017/020 
24 Medborgarförslag – Upphörande av fyrverkeriskjutningar. Förslaget 

remitteras till bygg- och miljönämnden som själv beslutar i ärende 
senast i september 2017. 

    Dnr 2017/033 
25 Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 
26 oktober 2017.  

    Dnr 2017/048 
26 Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås. 

Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i 
fullmäktige senast den 26 oktober 2017. 

    Dnr 2017/056 
27 Medborgarförslag – Belysning och skyltning vid 

återvinningstationen i Änge, Offerdal. Förslaget remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet i september 
2017. 
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Meddelanden 
    Dnr 2017/069 
28 Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun. 

Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 
senast i december 2017. 

    Dnr 2017/070 
29 Medborgarförslag – Särskilt boende och ny skola i Krokom. 

Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 
senast i december 2017.  

     Dnr 2017/068 
30 Medborgarförslag – Bygg utegym vid elljusspåret i Ås nedanför 

Jämtkrafthallen. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som 
själv beslutar i ärendet senast i september 2017. 

    Dnr 2017/081 
31 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018. 

     Dnr 2017/137 

32 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till 
socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2018. 

   Dnr 2017/082 
33 Medborgarförslag – Bjud in Emerich Roth till en föreläsning om rasism, 

i någon skola i kommunen. Förslaget remitteras till barn- och 
utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017 eller 
ska det vara augusti 2017? 

     Dnr 2017/099 
34 Medborgarförslag – Mer rörelse/idrott på Krokoms kommuns 

skolenheter. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut i kommunfullmäktige senast i september 2017. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
71(72) 

Sammanträdesdatum 
27 april 2017 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 46 (forts) Dnr 2017-000054  

Meddelanden 
     Dnr 2017/130 
35 Medborgarförslag – Påverka transortbolag att leverera till bästa och inte 

närmaste serviceställe. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som 
själv beslutar i ärendet senast den 13 september 2017. 

_____ 
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Kf § 47 Dnr 2017-000055  

Avslutning 
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar för dagens möte. 

_____ 
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Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 36        § 42        §  

Anteck- 
ningar 

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



KROKOMS KOMMUN                                                  Bilaga 1 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
    Sammanträdesdatum  Sida 
Kommunfullmäktige   27 april 2017  2 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Sammanträdeslista (forts) 

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 36        § 42        §  

Anteck- 
ningar 

      
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:      
      
Rolf Lilja L Nej Nej   
Gabriella Carlsson L Nej Nej   
Katarina Rosberg L Nej Nej   
Peter Grundström L Nej Nej   
Maria Jacobsson L Nej Nej   
Birger Backlund L Nej Nej   
Erika Öhlin (Annika Hansson) -     
Leif Jonsson (Carina Grahn Hellberg) -     
Karin Juleshaug (Kjell Svemark) -     
Göran Carlsson (Ove Norrman) -     
Monica Dahlén L Nej Nej   
Mikael Karlsson L Nej Nej   
Anna Olsson L Nej Nej   
Judith Hult L Nej Nej   
Sune Elvstål  L     
Ulla Jönsson (Ylwa Salomonsson) -     
      Pär-Erik Berglund      
      Annika Hansson E Nej Nej   
      Kjell Svemark E Nej Nej   
      Alf Edfeldt      
      Ove Norrman E Nej Nej   
      Kjell Nilsson      
      Carina Grahn Hellberg E Nej Nej   
      Ylwa Salomonsson E Nej Nej   
      
      
Vänsterpartiet:      
      
Jörgen Blom L Nej Nej   
Mona Puttick L Nej Nej   
Marie Svensson (Ulla-Greta Rexner) -     
Nehro Mostafaee L Nej Nej   
      Eva-Britt Jonsson      
      Ulla-Greta Rexner E Nej Nej   
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      Tjänstgörande ersättare 

 
 
När- 
varo 

 
 
Omröstningar 
§ 36        § 42        §  

 
 
Anteck- 
ningar 

      
Miljöpartiet - de gröna:      
      
Jan Runsten L Ja Ja   
Eva Ljungdahl -     
      Dmitar Savic´ E Ja Ja   
      Marianne Hallsten      
      
      
Sverigedemokraterna      
      
Jan Englund L Ja Avstår   
Ronny Karlsson (L) Ja Avstår   
Clas Sundbergh L Ja Avstår   
      
      
Vid upprop 31 L 23 Ja 20 Ja   
 10 E 19 Nej 19 Nej   
     3 Avst   
 41 42 42   
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