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Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 101

Dnr 2020-000012

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Nya ledamöter och ersättare
Tommy Lennartsson är ny ledamot för Centerpartiet.
Thomas Pålsson är ny ersättare för Centerpartiet.
Protokollets justering och val av justerare
Marie Svensson och Astrid Lönn Jern utses att justera protokollet torsdagen
den 10 december 2020.
Upprop
Vid uppropet noteras 21 ledamöter och 2 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 25
november 2020 och kallelse skickades ut den 20 november 2020.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige
1

Ronny Karlssons, SD, fråga till kommunstyrelsens ordförande Karin
Jonsson, C, om vindkraftsavtal.

2

Marie Svenssons, V, fråga till kommunstyrelsens ordförande Karin
Jonsson, C, om visselblåsare.

Informationer
Aktuellt från kommunstyrelsen
Karin Jonsson, ordförande
 Corona
 Julklapp
 Ärende på samhällsbyggnadsnämnden den 3 december 2020
 Ärenden på kommunstyrelsen den 9 december 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 102

Dnr 2020-000014

Frågor
Ronny Karlsson, SD, frågar kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson,
C, om vindkraftsavtal:
För att vi ska kunna förmedla och förklara för människor i kommunen hur
mycket pengar en eventuell vindkraftsindustri i Nordbyn/Vallsta kan ge
kommunen så måste några svar ges för att människor ska kunna förstå
fördelen med en vindkraftsindustri i Krokoms kommun, så frågan är:


Hur mycket pengar går Krokoms kommun miste om genom att man
arrenderar ut marken Nordnbyn 1:27 till Affloardal energi istället för att
själva skriva kontraktet med vattenfall?

Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande svarar
Ingenting. Det avtal som diskuteras är i grunden Vattenfalls och ersättningen
är enligt Vattenfalls modell för samtliga markägare. Vattenfall har velat få
till en förändring av avtalen så att de överensstämmer med deras modell
innan de övertar projektet.
Affloardal och Vattenfall har öppnat för att kommunen skulle kunna teckna
det nya avtalet direkt med Vattenfall.
Arrendeavtalet beräknas ge;


Byggdeersättning 1,0-1,5 mkr /år under minst 30 år.



Arrendeersättning: 180-370 tkr/år per verk.



I Vattenfalls fördelningsmodell finns en lösning som ger samtliga
markägare inom projektet ersättning även om man inte har verk på sin
mark.



Kommunens totala ersättning beräknas hamna på minst 5-6 mkr/år.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 102 (forts)

Dnr 2020-000014

Frågor
Marie Svensson, V, frågar kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, C,
om visselblåsare:
Har Krokoms kommun någon riktlinje eller policy eller annat dokument där
det framgår hur man hanterar visselblåsare?
Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande svarar
Krokoms kommun har inte någon sådan policy men diskussioner pågår med
Regionen och övriga kommuner i länet om vi skulle kunna ha en gemensam
visselblåsarfunktion.
Just nu håller man på att reda ut de juridiska frågorna kring sekretess,
offentlighetsprincip med mera.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 103

Dnr 2020-000015

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Inga motioner eller medborgarförslag har inkommit till dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 104

Dnr 2020-000016

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen, informerar att de
revisionsrapporter som skulle redovisas på dagens sammanträde kommer
redovisas längre fram istället.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 105

Dnr 2020-000208

Borgensförbindelse - Avtal Kommuninvest
Kort sammanfattning
Krokoms kommun har likt alla andra medlemmar i Kommuninvest tecknat
en borgensförbindelse samt två stycken avtal (ett regressavtal och ett
garantiavtal). Dessa handlingar är en förutsättning för kommunens
medlemskap i föreningen. Dessa tre dokument omfattas av regler om
preskription, som i det här fallet är 10 år. De två avtalen undertecknades av
kommunen hösten 2011. Borgensförbindelsen bekräftades senast år 2014.
För enkelhetens skull så bekräftas nu samtliga vid ett och samma tillfälle.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att Krokoms kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30
juni 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari Krokoms kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Krokoms kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
Att Krokoms kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Krokoms
kommun den 18 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Krokoms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Krokoms
kommun den 18 oktober 2011, vari Krokoms kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson och kommundirektör
Jonas Törngren att för Krokoms kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 105 (forts)

Dnr 2020-000208

Borgensförbindelse - Avtal Kommuninvest
Beskrivning av ärendet
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Krokoms kommun utfärdade sin borgensförbindelse den
30 juni 2005 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 5
november 2014.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Krokoms kommun undertecknade Regressavtalet den 18 oktober 2011 och
Garantiavtalet den 18 oktober 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet
riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio
år. Giltighetstiden för Krokoms kommuns Regressavtal och Garantiavtal
riskerar således inom kort att löpa ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 105 (forts)

Dnr 2020-000208

Borgensförbindelse - Avtal Kommuninvest
Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen
och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av
mycket stor vikt att Krokoms kommun innan avtalens giltighetstid löper ut
fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan och i förslag till
beslut, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande samt därefter
undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska
bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse
göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 november 2020, § 211
Tjänsteutlåtande 3 november 2020
Brev från Kommuninvest, inklusive checklista för hantering, maj 2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige besluta att Krokoms kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 30 juni 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari
Krokoms kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Krokoms kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Krokoms kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Krokoms
kommun den 18 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 105 (forts)

Dnr 2020-000208

Borgensförbindelse - Avtal Kommuninvest
Att Krokoms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Krokoms
kommun den 18 oktober 2011, vari Krokoms kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson och kommundirektör
Jonas Törngren att för Krokoms kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 106

Dnr 2020-000265

Renhållningstaxa 2021, taxeplan 2022-2023
Kort sammanfattning
Förslag till prisjustering i renhållningstaxan för att klara nollresultat i
verksamheten år 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om höjning av renhållningstaxan med
5,2 % från och med 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om taxeplanen för åren
2022 och 2023 med 4,5 % per år.
_____________________________________________________________
Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att fatta årliga taxebeslut för
nästkommande budgetår, samt inriktningsbeslut för ytterligare två år.
Inriktningsbeslutet inför 2021 var en höjning med 9,3 %. Efter regeringens
senarelagda krav på matavfallsinsamling senareläggs dock flera
investeringar. Då minskar kapitalkostnaderna och den planerade
taxehöjningen inför 2021 kan minskas. En höjning på 5,2 % beräknas räcka
för att klara ett nollresultat år 2021. 5,2 % motsvarar 880 000 kronor, som
ska kompensera för:
 Lägre intäkter (sjunkande metallpriser på grund av corona)
 Löneökningar
 Ackumulerat underskott
 Indexjusteringar av avtal
 Övrigt (el, snöröjning, fossilfritt bränsle med mera)
Summa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-400 000
-110 000
-100 000
-200 000
-70 000
-880 000
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Kommunfullmäktige

Kf § 106 (forts)

Dnr 2020-000265

Renhållningstaxa 2021, taxeplan 2022-2023
Renhållningens taxeplan, där långtidsprognoser för kostnadsutvecklingen
görs, visar att taxejusteringarna för 2022 och 2023 bör vara 4,5 % per år.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden den 28 oktober 2020, § 103
Förslag renhållningstaxa
Kommunstyrelsen 16 november 2020, § 212
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, JVK, föreslår i tillägg att; se över möjligheterna till dispens
från tömning av kompostkärl i kommunens ytterområden.
Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till Niclas Höglunds, JVK, förslag.
Björn Hammarberg, M, Ronny Karlsson, SD, Jan Runsten, MP och Karin
Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om höjning av renhållningstaxan med 5,2 %
från och med 1 januari 2021 samt att fatta inriktningsbeslut om taxeplanen
för åren 2022 och 2023 med 4,5 % per år.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag
och sedan frågar han på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår det.
Omröstning begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 106 (forts)

Dnr 2020-000265

Renhållningstaxa 2021, taxeplan 2022-2023
De som bifaller tilläggsförslaget röstar Ja och de som avslår tilläggsförslaget
röstar Nej.
Med 20 Nej och 3 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige avslår
tilläggsförslaget.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 107

Dnr 2020-000258

Bolagsordning Peak Region AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Peak
Region AB.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Beskrivning av ärendet
Den föreslagna förändringen är att i bolagsordningen införa texten ”Bolaget
skall inte ha till syfte att bereda vinst till aktieägarna. Vinsten skall
återinvesteras i bolaget”.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 november 2020, § 214
Bolagsordning Peak Region AB, 2020 med vinstbeskrivning
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsen förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Peak
Region AB.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Peak Region AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 108

Dnr 2020-000279

Beredningstid motioner
Kort sammanfattning
Motionerna ”Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"” och
”Avgiftsbelagda tillstånd” skulle ha varit för beslut i kommunfullmäktige i
november 2020. Med anledning av pågående avgifts- och taxeöversyn
föreslås beredningstiden förlängas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga beredningstiden för följande
två motioner till och med mars 2021 med anledning av att
näringslivsutskottet vill invänta resultatet av pågående avgifts- och
taxeöversyn:
-

Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"

-

Avgiftsbelagda tillstånd

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Niclas Höglund, JVK, föreslår i motionen ”Landsbygdens stenar, "minska
pålagorna"”:
- att utreda företagarnas belastade pålagor.
- att avlasta företag som ligger i Krokoms kommun från betvingade
pålagor som inte är lagstadgade nivå
Bengt Olofsson, M, föreslår i motionen ”Avgiftsbelagda tillstånd”:
- att handläggningstiden för avgiftsbelagda tillstånd ges en maximal
handläggningstid på 2 månader. Dock får tiden intill dess den sökande
får en mottagningsbekräftelse från kommunen vara maximalt 5
arbetsdagar
- att det i mottagningsbekräftelsen ska det framgå vem som är handläggare
av ärendet med dennas kontaktuppgifter
- att kostnaden för tillstånd regleras genom självkostnadsprincipen med en
öppen redovisning av nedlagd tid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 108 (forts)

Dnr 2020-000279

Beredningstid motioner
-

-

att om handläggningstiden överstiger angiven max tid av orsaker
beroende på kommunens egen handläggning ska ersättning utgå till den
sökande
att det för privatpersoner ska det finnas ett avgiftstak för respektive
tillstånd

Motionerna skickades till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för beredning och ett
sammanställt svar görs av kommunstyrelsen. Båda motionerna skulle ha
varit för beslut i kommunfullmäktige senast i november 2020.
Om beredningstiden inte kan avslutas inom tid (6 månader i Krokoms
kommun) ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning. Det som föreslås avseende nämnda motioner är
förlängd beredningstid.
I slutet av 2019 beslutade kommunstyrelsen om ett antal insatser/aktiviteter
för ett förbättrat näringslivsklimat i Krokoms kommun där en insats/aktivitet
är översyn av avgifter och taxor.
Arbetet med översynen pågår och näringslivsutskottet vill invänta resultatet
av översynen innan ställningstagande till motionernas förslag lämnas.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 november 2020
Näringslivsutskottet 5 november 2020, § 58
Motion - Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"
Motion - Avgiftsbelagda tillstånd
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, Gunnar Hellström, C, Niclas Höglund, JVK, Karin
Jonsson, C, Jan Runsten, MP och Hans Åsling, C, yttrar sig.
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Dnr 2020-000279

Beredningstid motioner
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsen förslag, som föreslår
kommunfullmäktige besluta att förlänga beredningstiden för följande två
motioner till och med mars 2021 med anledning av att näringslivsutskottet
vill invänta resultatet av pågående avgifts- och taxeöversyn:
- Landsbygdens stenar, "minska pålagorna"
- Avgiftsbelagda tillstånd
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Näringslivsavdelningen
Socialnämnden, för kännedom
Bygg- och miljönämnden, för kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom
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Dnr 2020-000247

Ägardirektiv 2021, Jämtlands Gymnasieförbund
Kort sammanfattning
Enligt konsortialavtalet §3 ska kommunerna utfärda gemensamma
ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och
verksamhetsplanering.
Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade
löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får räknas
upp med i genomsnitt högst 1,8%. En årlig effektivisering på minst 1%
åläggs förbundet. För 2021 innebär det att elevplatspriserna efter
effektivisering får räknas upp med i genomsnitt högst 0,8%.
Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild
ordning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2021 för Jämtlands
Gymnasieförbund enligt förslag daterat 2020-10-26.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Enligt konsortialavtal har medlemskommunerna kommit överens om att
utfärda gemensamma ägardirektiv för förbundet som direktiv för förbundets
budget- och verksamhetsplanering. Ägardirektiven utarbetas vid ägarmöten
bestående av en ledamot från varje medlemskommun, vilket representerar ett
röstetal som motsvarar kommunens andel av antalet ledamöter i direktionen.
För fastställande av ägardirektiv krävs kvalificerad majoritet med 75%.
Ägardirektiv utgör basen för förbundets budgetarbete. Slutligt bidrag räknas
fram enligt §8 i Förbundsordningen. Gymnasieförbundet har att fastställa
elevplatspriser gällande 2021. Ägardirektiv fastslår medlemskommunernas
ersättning till gymnasieförbundet genom att ange hur elevplatspriset får
justeras.
Sammantaget med uppräkningen för förväntade löneökningar, bedömd
inflation samt effektivisering innebär det att platspriserna får räknas upp med
i genomsnitt högst 0,8%.
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Dnr 2020-000247

Ägardirektiv 2021, Jämtlands Gymnasieförbund
Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild
ordning och eventuella merkostnader jämfört med avsättningen av det
kalkylerade pensionspåslaget i arbetsgivaravgiften finansieras av respektive
medlemskommun.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 november 2020
Tjänsteutlåtande 27 oktober 2020
Förslag till ägardirektiv 2021 för Jämtlands gymnasieförbund, 2020-10-26
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsen förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2021 för Jämtlands Gymnasieförbund
enligt förslag daterat 2020-10-26.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
Bräcke kommun
Östersunds kommun
Ragunda kommun
Åre kommun
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Dnr 2020-000290

Revidering av ägardirektiv för Krokomsbostäder AB
Kort sammanfattning
Nu gällande ägardirektiv för Krokomsbostäder AB beslutades i
kommunfullmäktige den 27 maj 2019. Det finns nu behov av att revidera
dessa.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderade ägardirektiv för
Krokomsbostäder AB enlig förslag.
2. Ägardirektiven ska gälla från och med kommunfullmäktiges beslut. Om
bolaget anser att en extra bolagsstämma bör påkallas för att statsfästa
detta beslut, så kallar bolaget till sådan.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Nu gällande ägardirektiv för Krokomsbostäder AB beslutades i
kommunfullmäktige den 27 maj 2019. Det finns nu behov av att revidera
dessa. Det finns i gällande version ett avsnitt som avser utdelning och som är
begränsat till att gälla för år 2019.
Det finns även skäl för att förändra nivån för kravet på avkastning i bolaget.
Nuvarande nivå är ganska hög i förhållande till många andra liknande bolag,
och den kan vara en motverkande kraft när det gäller ägarens syfte med
bolaget som verktyg för ökat byggande. Därför föreslås en sänkning.
I övrigt finns några mindre förändringar av texten som inte påverkar
styrningen eller förutsättningarna för bolaget.
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Dnr 2020-000290

Revidering av ägardirektiv för Krokomsbostäder AB
Ytterligare en sak som Krokoms kommun i egenskap av ägare och
borgensman för bolaget behöver förhålla sig till, är formuleringar i
ägardirektivet som har att göra med bolagets roll, främst formulerat i avsnitt
2 i direktivet, under underrubrik ”Tillväxt, bostadsförsörjning”. Då Krokoms
kommunkoncern har mycket stora planerade investeringar de under ganska
många år framöver, så är skuldsättning en gränssättande faktor. Då
Krokomsbostäder är en del av koncernen, så påverkar bolagets aktiviteter
och finansiering av dessa hela koncernens skuldsättning, och därmed
ekonomi och uthållighet.
Detta kan betyda, att Krokoms kommun i så stor utsträckning som möjligt
bör underlätta för andra aktörer att bygga och exploatera. Det bör i så fall
återspeglas i ägardirektivet.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 2 december 2020, § 233
Kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv med förslag till ändringar införda
Tjänsteutlåtande 11 november 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg under punkt 2, andra stycket; att första
meningen avslutas med ”på Krokoms centralorter. Meningen blir då:
”Bolaget ska vara aktivt i frågan om seniorbostäder på Krokoms
centralorter.”
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg under punkt 2, andra stycket; att
Bolaget ska vara aktivt i frågan om trygghetsboenden på Krokoms
centralorter.
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg under rubriken Miljöarbete; att
källsortering ska införas i hela fastighetsbeståndet.
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag
under rubriken Miljöarbete.
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Dnr 2020-000290

Revidering av ägardirektiv för Krokomsbostäder AB
Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, tre
tilläggsförslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, tre
tilläggsförslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner reviderade ägardirektiv för
Krokomsbostäder AB enlig förslag. Ägardirektiven ska gälla från och med
kommunfullmäktiges beslut. Om bolaget anser att en extra bolagsstämma
bör påkallas för att statsfästa detta beslut, så kallar bolaget till sådan.
Till det har kommit tre tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på kommunstyrelsens förslag och sedan
frågar han på tilläggsförslagen, var för sig.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslagen var för sig finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår dessa.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Krokomsbostäder AB
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Dnr 2020-000237

Policy Flaggning - revidering
Kort sammanfattning
Efter återremiss föreslås reviderad flaggpolicy antas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderad flaggpolicy med ändring att
benämningen HBTQ byts ut mot benämningen IDAHOBIT.
_____________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget
förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
I kommunens flaggpolicy har veterandagen saknats i redovisningen av
allmänna flaggdagar. Veterandagen lades till i förteckningen och föreslagen
policy skickades för antagande.
Den 16 november 2020 återremitterade kommunstyrelsen ärendet för att
undersöka om benämningen HBTQ ska bytas ut mot benämningen
IDAHOBIT, International Day Against Homophobia, Transphobia and
Biphobia, den internationella dagen emot homofobi, transfobin och bifobi
samt för att undersöka om Krokoms kommun ska besluta likt vår
grannkommun Östersund; att flagga under Pride-dagar i Östersund. Krokoms
kommun ska då ha ansvaret för att flaggning sker under dessa dagar.
Ingen information som indikerar att benämningen HBTQ bör ändras till
IDAHOBIT har hittats och därför föreslås ingen ändring avseendet det i
policyn.
Att flagga under Pride-dagar i Östersund har lagts till i policyn och med det
tillägget samt med tillägget avseende veterandagen i förteckningen över
allmänna flaggdagar föreslås reviderad flaggpolicy antas.
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Dnr 2020-000237

Policy Flaggning - revidering
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 2 december 2020, § 232
Presidiets förslag 201125
Kommunstyrelsen den 16 november 2020, § 216
Flaggpolicy, den 25 november 2020
Beslut försvarsdepartementet veterandagen, den 24 maj 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rasmus Ericsson, KD, föreslår att benämningen HBTQ byts ut mot
benämningen IDAHOBIT.
Andreas Karlsson, C, föreslår att ”Arbetarrörelsens dag” inte läggs till vid 1
maj under punkt 1.2 Allmänna flaggdagar.
Astrid Lönn Jern, C, föreslår bifall till Andreas Karlssons, C, förslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Andreas Karlssons, C, förslag.
Marie Svensson, V, föreslår avslag till Andreas Karlssons, C, förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag om att
lägga till ”Arbetarrörelsens dag” vid 1 maj under punkt 1.2 Allmänna
flaggdagar.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar reviderad flaggpolicy med tillägg att
”Arbetarrörelsens dag” läggs till vid 1 maj under punkt 1.2 Allmänna
flaggdagar.
Till det har kommit två ändringsförslag.
Ordförande kommer först fråga på ändringsförslagen, var för sig och sedan
frågar han på grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
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Dnr 2020-000237

Policy Flaggning - revidering
Efter fråga på ändringsförslaget om att byta ut benämningen HBTQ mot
benämningen IDAHOBIT finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
Efter fråga på ändringsförslaget om att inte lägga till ”Arbetarrörelsens dag”
vid 1 maj under punkt 1.2 Allmänna flaggdagar finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Omröstning begärs.
De som bifaller kommunstyrelsens förslag om att lägga till ”Arbetarrörelsens
dag” röstar Ja och de som bifaller ändringsförslaget om att inte lägga till
”Arbetarrörelsens dag” röstar Nej.
Med 12 Nej, 10 Ja och 1 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller ändringsförslaget om att inte lägga till
”Arbetarrörelsens dag”
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Åke Wilhelmsson, utvecklingschef
Krokomsbostäder, inklusive reviderad flaggpolicy
Servicekontoret Änge, inklusive reviderad flaggpolicy
Servicekontoret Föllinge, inklusive reviderad flaggpolicy
Vaktmästare Kommunhuset, inklusive reviderad flaggpolicy

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 112

Dnr 2020-000158

Kommunfullmäktiges arbetsordning - Sammanträde på
distans
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktiges arbetsordning medger i dag att ledamöter får, om
särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta
på sammanträden på distans. Arbetsordningen föreslås ändras så att
sammanträden på distans tillåts även efter det att krisledningsnämnden
avaktiverats.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Punkt 1.5
Sammanträde på distans § 11 i kommunfullmäktiges arbetsordning får
följande lydelse:
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger under tiden
krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
kommunsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
I samband med covid 19-pandemin under 2020 aktiverades
krisledningsnämnden i Krokoms kommun. En förändring i fullmäktiges
arbetsordning och nämndernas reglementen under våren 2020 möjliggjorde
för ledamöter och ersättare att delta i sammanträden på distans. Ändringen
gällde enbart under tiden när krisledningsnämnden är aktiv.
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Dnr 2020-000158

Kommunfullmäktiges arbetsordning - Sammanträde på
distans
Arbetsordningen föreslås ändras så att sammanträden på distans tillåts även
efter det att krisledningsnämnden avaktiverats.
Underlag för beslut
Förslag från kommunfullmäktiges presidium 24 november 2020
Kommunstyrelsen 2 december 2020, § 227
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att ”om särskilda skäl föreligger” stryks.
Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, förslag.
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till Marie Svenssons, V, förslag.
Jannike Hillding, M, föreslår bifall till kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Rasmus Ericsson, KD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunfullmäktiges presidiums förslag, som föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Punkt 1.5
Sammanträde på distans § 11 i kommunfullmäktiges arbetsordning får
följande lydelse: Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger under
tiden krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans
ska i förväg anmäla detta till kommunsekreteraren. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
Till det har kommit ett ändringsförslag.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
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Dnr 2020-000158

Kommunfullmäktiges arbetsordning - Sammanträde på
distans
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag.
_____
Kopia till
Sofie Eén, kommunsekreterare
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Dnr 2020-000150

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente Sammanträde på distans
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ändring i nämndens reglemente
angående sammanträden på distans.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs i
samhällsbyggnadsnämndens reglemente:
Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden
krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Samhäl1sbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla
om deltagande på distans i nämndens sammanträden.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente medger idag att ledamöter får, om
särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta
på sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när
krisledningsnämnden var i funktion. Kommunstyrelsen har beslutat att
krisledningsnämnden träder ur funktion den 30 september 2020.
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Dnr 2020-000150

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente Sammanträde på distans
Därför föreslås nu att det ska vara möjligt, om särskilda skäl föreligger, att
delta på distans även efter det att krisledningsnämnden avaktiverats.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 28 oktober 2020, § 124
Kommunstyrelsen 2 december 2020, § 228
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att ”om särskilda skäl föreligger” stryks.
Beslutsgång
Det finns tre förslag, samhällsbyggnadsnämnden förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs i
samhällsbyggnadsnämndens reglemente: Samhällsbyggnadsnämnden får, om
särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot
som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i nämndens sammanträden.
Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
följande ändring görs i samhällsbyggnadsnämndens reglemente:
Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden
krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans
ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Samhäl1sbyggnadsnämnden får bestämma vad
som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämndens sammanträden.
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Dnr 2020-000150

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente Sammanträde på distans
Ett ändringsförslag om att stryka ”om särskilda skäl föreligger”.
Ordförande kommer först fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot
kommunstyrelsens förslag och sedan frågar ordförande på ändringsförslaget.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot kommunstyrelsens
förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Efter fråga på ändringsförslaget att stryka ”om särskilda skäl föreligger”
finner ordförande att kommunfullmäktige avslår det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000149

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde
på distans
Kort sammanfattning
Bygg- och miljönämndens reglemente medger i dag att ledamöter får, om
särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta
på sammanträden på distans. Bygg- och miljönämndens reglemente föreslås
ändras så att sammanträden på distans tillåts även efter det att
krisledningsnämnden avaktiverats.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs i bygg- och
miljönämndens reglemente:
Sammanträden på distans i bygg- och miljönämndens reglemente får
följande lydelse:
Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden
krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Bygg- och miljönämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i bygg- och miljönämndens sammanträden.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000149

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde
på distans
Beskrivning av ärendet
I samband med covid 19-pandemin under 2020 aktiverades
krisledningsnämnden i Krokoms kommun. En förändring i nämndernas
reglemente under våren 2020 möjliggjorde för ledamöter och ersättare att
delta i sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när
krisledningsnämnden är aktiverad. Den 1 oktober 2020 beslutade
kommunfullmäktige om ändring i kommunstyrelsens reglemente, samma
ändring föreslås nu i bygg- och miljönämndens reglemente.
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden 5 november 2020, § 116
Kommunstyrelsen 2 december 2020, § 229
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att ”om särskilda skäl föreligger” stryks.
Beslutsgång
Det finns tre förslag, bygg- och miljönämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Sammanträden på
distans i bygg- och miljönämndens reglemente får följande lydelse: Byggoch miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden
krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans
ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Bygg- och miljönämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i bygg- och miljönämndens
sammanträden.
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Dnr 2020-000149

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde
på distans
Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
följande ändring görs i bygg- och miljönämndens reglemente:
Sammanträden på distans i bygg- och miljönämndens reglemente får
följande lydelse: Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger
under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans
ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Bygg- och miljönämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i bygg- och miljönämndens
sammanträden.
Ett ändringsförslag om att stryka ”om särskilda skäl föreligger”.
Ordförande kommer först fråga på bygg- och miljönämndens förslag mot
kommunstyrelsens förslag och sedan frågar ordförande på ändringsförslaget.
Efter fråga på bygg- och miljönämndens förslag mot kommunstyrelsens
förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Efter fråga på ändringsförslaget att stryka ”om särskilda skäl föreligger”
finner ordförande att kommunfullmäktige avslår det.
_____
Kopia till
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000148

Socialnämndens reglemente - Sammanträde på distans
Kort sammanfattning
Socialnämndens reglemente medger i dag att ledamöter får, om särskilda
skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta på
sammanträden på distans. Socialnämndens reglemente föreslås ändras så att
sammanträden på distans tillåts även efter det att krisledningsnämnden har
avaktiverats, så som också beslutats i kommunstyrelsen reglemente.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Sammanträden
på distans § 26 i socialnämndens reglemente får följande lydelse:
Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
nämndsekreteraren. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
I samband med Covid-19 pandemin under 2020 aktiverades
krisledningsnämnden i Krokoms kommun. En förändring i nämndernas
reglemente under våren 2020 möjliggjorde för ledamöter och ersättare att
delta i sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när
krisledningsnämnden är aktiverad.
Den 1 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige om ändring i
kommunstyrelsen reglemente, ändring föreslås nu även i socialnämndens
reglemente.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 115 (forts)

Dnr 2020-000148

Socialnämndens reglemente - Sammanträde på distans
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 2 december, § 230
Presidiets förslag 201123
Socialnämnden 17 november 2020, § 160
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att ”om särskilda skäl föreligger” stryks.
Beslutsgång
Det finns tre förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Sammanträden på
distans § 26 i socialnämndens reglemente får följande lydelse:
Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta
på distans ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren. Ordförande
avgör om närvaro får ske på distans. Socialnämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans vid socialnämndens
sammanträden.
Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
följande ändring görs: Sammanträden på distans § 26 i socialnämndens
reglemente får följande lydelse: Socialnämnden får, om särskilda skäl
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
nämndsekreteraren. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.
Ett ändringsförslag om att stryka ”om särskilda skäl föreligger”.
Ordförande kommer först fråga på socialnämndens förslag mot
kommunstyrelsens förslag och sedan frågar ordförande på ändringsförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000148

Socialnämndens reglemente - Sammanträde på distans
Efter fråga på socialnämndens förslag mot kommunstyrelsens förslag finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Efter fråga på ändringsförslaget att stryka ”om särskilda skäl föreligger”
finner ordförande att kommunfullmäktige avslår det.
_____
Kopia till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000305

Begäran om tilläggsanslag 2020 - Socialnämnden
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktige föreslås bevilja socialnämnden tilläggsanslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsanslag med 8,1 mkr
för år 2020 som kompensation för merkostnader för Covid-19. Medlen
tas från budgeterat resultat för året som därmed sänks till 2,3 mkr.
_____________________________________________________________
Reserverar sig
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget
förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen efter tio månader 2020 visar att
socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration
samt inklusive kostnader konterade på Covid-19 gör ett prognostiserat
underskott på 16 051 tkr. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige
beviljar tilläggsanslag med 16 051 tkr, vilket motsvarar hela det
prognostiserade underskottet inklusive de kostnader som är konterat på
Covid-19 och som direkt går att koppla till Corona-pandemin för
socialnämndens verksamheter.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar socialnämnden
tilläggsanslag med 8,1 mkr för år 2020 som kompensation för merkostnader
för Covid-19.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 2 december 2020, § 231
Socialnämnden den 17 november 2020, § 156

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000305

Begäran om tilläggsanslag 2020 - Socialnämnden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår att kommunfullmäktige beviljar socialnämnden
de 16,051 miljonerna minus de från staten sökta beviljade extrapengar för
corona, som kom förra veckan.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.
Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till Maria Jacobssons, S, förslag.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Jonsson, C, Björn Hammarberg, M och Nehro Mostafaee, V, yttrar
sig.
Beslutsgång
Det finns tre förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 16 051 tkr, vilket motsvarar
hela det prognostiserade underskottet inklusive de kostnader som är konterat
på Covid-19 och som direkt går att koppla till Corona-pandemin för
socialnämndens verksamheter 2020.
Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beviljar
socialnämnden tilläggsanslag med 8,1 mkr för år 2020 som kompensation
för merkostnader för Covid-19. Medlen tar från budgeterat resultat för året
som därmed sänks till 2,3 mkr.
Maria Jacobssons, S, förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beviljar
socialnämnden de 16,051 miljonerna minus de från staten sökta beviljade
extrapengar för corona, som kom förra veckan.
Ordförande kommer ställa kommunstyrelsens förslag mot Maria Jacobssons,
S, förslag för att få fram ett motförslag till socialnämndens förslag, som är
huvudförslaget. Sedan ställer ordförande huvudförslaget mot motförslaget.
Beslutsgången godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000305

Begäran om tilläggsanslag 2020 - Socialnämnden
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag mot Maria Jacobssons, S, förslag
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
som motförslag till socialnämndens förslag.
Omröstning begärs.
De som vill att kommunstyrelsens förslag ska vara motförslag röstar Ja och
de som vill att Maria Jacobssons, S, förslag ska vara motförslag röstar Nej.
Med 11 Ja, 8 Nej och 3 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag som motförslag till
socialnämndens förslag.
Efter fråga på socialnämndens förslag mot kommunstyrelsens förslag finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lena Andersson, C, väljs till ledamot för direktionen för Jämtlands
räddningstjänstförbund.
2.

Ingrid Zakrisson, C, väljs till ersättare i Jämtidrottshallen i Ås AB.

3. Mahmoud Addas, C, avsägelse från uppdraget som ersättare i
socialnämnden godkänns.
4. Sarah Lundmark, C, väljs till ny ersättare i socialnämnden efter
Mahmoud Addas, C.
5. Maria Jacobssons, S, avsägelse från uppdraget som ledamot i Jämtlands
Gymnasieförbunds direktion från 1/1 2021 godkänns.
6. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022.
_____________________________________________________________
Lena Andersson, C, föreslås till ledamot för direktionen för Jämtlands
räddningstjänstförbund.
Efter fråga på att välja Lena Andersson, C, till ledamot för direktionen för
Jämtlands räddningstjänstförbund finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Ingrid Zakrisson, C, föreslås till ersättare i Jämtidrottshallen i Ås AB.
Efter fråga på att välja Ingrid Zakrisson, C, till ersättare i Jämtidrottshallen i
Ås AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Mahmoud Addas, C, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Sarah Lundmark, C, föreslås till ny ersättare i socialnämnden efter Mahmoud
Addas, C.
Efter fråga på att välja Sarah Lundmark, C, till ny ersättare i socialnämnden
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Maria Jacobssons, S, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i Jämtlands
Gymnasieförbunds direktion från 1/1 2021.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige;
Ledamot i Jämtlands Gymnasieförbunds direktion.
_____
Kopia till
De som sagt ifrån sig
De valda
Berörda nämnder, bolag
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
1

Dnr 22
Krokomsbostäder: protokoll 201023

2

Dnr 28
Jämtlands Gymnasieförbund, JGY, Revisionen: Revisionsrapport –
Systematiskt arbetsmiljöarbete, Jämtlands Gymnasieförbund

3

Dnr KS 20/062
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 201020, § 84,
Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler

Dnr KS 20/088
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 201028, § 122,
Medborgarförslag – Kolonilotter i Nälden
_____
4

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.
Dnr KS 19/262
Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.

Dnr KS 2019/208
3 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast mars 2021 (förlängd beredningstid).
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
4

5

6

7

8

9

Dnr KS 2019/345
Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
mars 2021 (förlängd beredningstid).
Dnr KS 2019/347
Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 19/357
Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020. Återremiss fullmäktige 11 november 2020.
Dnr KS 2020/058
Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
februari 2021.
Dnr KS 2020/184
Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken.
Motionen remitteras till HR-avdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/193
10 Motion – Bjud in representanter för fackliga organisationer till
kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa
yttranderätt. Motionen remitteras till kansliet för besvarande i
kommunfullmäktige senast april 2021.
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
Dnr KS 2020/221
11 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast april 2021.
Dnr KS 2020/273
12 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2019/288
13 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/296
14 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/315
15 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
16 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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Kommunfullmäktige

Kf § 118 (forts)

Dnr 2020-000055

Meddelanden
Dnr KS 2020/194
17 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för
mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås.
Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och
fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på
förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/232
18 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg
Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i april
2021.
Dnr KS 2020/233
19 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv
svarar på förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/234
20 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i april 2021.
Dnr KS 2020/235
21 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
22 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.
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Kf § 118 (forts)

Dnr 2020-000055

Meddelanden
Dnr KS 2020/251
23 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj
2021.
Dnr KS 2020/252
24 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
25 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
26 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2021.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 119

Dnr 2020-000056

Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, C, önskar alla en riktigt god jul.
_____
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KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2 december 2020

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§106
§111

§116

L
L

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

L
(L)

Nej

Nej

Ja

L
L
L

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

L
L

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

L

Nej

Nej

Ja

E

Nej

Avstår

Ja

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Björn Hammarberg
Jannike Hillding §§ 101-116 (Leif Holm)
Bengt Olofsson
Carl-Oscar Fransson
Stina Kimselius
Leif Holm §§ 117-119
Roland Larsamo
Frida Skoog
Ulf Wärdell

Centerpartiet:
Gunnar Hellström
Karin Jonsson
Hans Åsling
Karin Häggqvist
Andreas Karlsson
Astrid Lönn Jern
Karin Wallén
Bengt Nord
Lena Andersson
Harot Basil
Sarah Lundmark
Tommy Lennartsson
Maria Söderberg
Morgan Movérare
Mathias Friman
Andreas Axelsson
Håkan Larsson
Thomas Pålsson

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson)
Rasmus Ericsson

_______________________________________________________________________________________________________________
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2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§106
§111

§116

L
L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
-

L
L
\

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

L
L

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

L

Nej

Nej

Ja

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Sture Hernerud
Maria Jacobsson
Annika Hansson
Mikael Karlsson
Leif Jonsson
Jenny Palin
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Katarina Rosberg
Claes-Göran Bergh
Pia Hernerud (ej tjg)
Sven Höckert
Carina Grahn Hellberg (ej tjg)
Rolf Lilja
Monica Dahlén
Kjell Nilsson
Carina Fröberg
Maj Söderström
Alf Edfeldt
Ulla Jönsson

\

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

Miljöpartiet de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´
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3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§106
§111

§116

L
-

Ja

Nej

Avstår

E

Ja

Nej

Avstår

Niclas Höglund
Jasem Alshih
Åke Ringdahl

L

Ja

Ja

Avstår

Vid upprop

21 L
2E

20 Ja
3 Nej

23

23

12 Nej
10 Ja
1 Avstår
23

11 Ja
8 Nej
3 Avstår
22

Anteckningar

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

Jämtlands Väl Krokom:

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

