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Kf § 44

Dnr 2021-000034

Öppnande
1:e vice ordförande Stina Kimselius, M, hälsar alla välkomna och öppnar
mötet klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Rasmus Ericsson och Carina Grahn Hellberg utses att justera protokollet den
21 juni 2021.
Upprop
Vid uppropet noteras 32 ledamöter och 6 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 9
juni 2021 och kallelse skickades ut den 4 juni 2021.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige
1. Jan Englunds, SD, fråga till socialnämndens ordförande Anderas
Karlsson, C, om ungdomar utan arbete och utbildning.
2. Jan Englunds, SD, fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof
Wallgren, C, om väntande byggnationer.
3. Marie Svenssons, V, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jannike Hillding, M, om skolan/förskolan i Aspås.
4. Marie Svenssons, V, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jannike Hillding, M och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof
Wallgren, C, om trafiksituationen vid kommunens skolor/förskolor.
5. Maria Jacobssons, S, fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Olof Wallgren, C, om vattenskyddsområden.
6. Sven Höckerts, S, fråga till kommunfullmäktiges ordförande Gunnar
Hellström, C, om samverkansgrupper.
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Dnr 2021-000034

Öppnande
Informationer
Aktuellt från kommunstyrelsen
Karin Jonsson, ordförande
 Skolor i kommunen
 Hållplats Nälden
 Medborgardialog Nälden
 Omorganisation
 Näringslivsfrågor
 Ekonomin
 Invånarantalet
 Corona
Hållbar elintensiv industri och Grön omställning
Magnus Wikman, Node Pole
_____
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Kf § 45

Dnr 2021-000035

Frågor
Jan Englund, SD, frågar socialnämndens ordförande Anderas Karlsson, C,
om ungdomar utan arbete och utbildning: MUCF (myndigheten för ungdom
och civilsamhällesfrågor) meddelade regeringen i mitten av maj-21 genom
dess chef Lena Nyberg för mig den dystra uppgiften att det i landet finns
150 000 till 160 000 så kallade "hemmasittare"- ungdom till upp till unga
vuxna till 30 år som varken fullgör skolplikten, utbildar sig eller är på jobb
alternativt praktik. Hur hanterar ni denna grupp i kommunen? MUCF påstår
att dålig samordning mellan socialtjänst-skola-försäkringskassaarbetsförmedling är framträdande.
Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar
I Krokoms kommun har vi cirka 50- 60 som är mellan 16-24 år unga-Unga
vuxna som inte är i utbildning eller jobb och det ligger i Kommunens
uppdrag att jobba aktivt med stöd till unga.
Det heter kommunalt aktivitets-ansvar (16-20 år). I detta ansvarar vi för
personer som är mellan 16 och 20 år som antingen har hoppat av eller aldrig
börjat gymnasiet och inte har jobb. Kommunen har enligt skollagen ett så
kallat aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan och inte har fyllt 20 år.
För denna målgrupp gör kommunen en mängd olika aktiviteter.








individuella stödsamtal
skriva CV
kontakt med arbetsgivare för exempelvis en praktikplats
gruppaktivitet kring själv-känsla/självkännedom
studiebesök
information kring övriga stöd-insatser som finns att ta del av
stöd i kontakten med andra myndigheter och verksamheter utökad
möjlighet till att få möjlighet till feriearbete

Det är Arbete och Integration som hjälper med att reda ut vad just den
personen vill satsa på nu och i framtiden.
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Dnr 2021-000035

Frågor
Socialnämnden har diskuterat hur vi på bästa sätt får ungdomar i studier eller
jobb. Vi gjorde en ansökan till ett projekt hos Region Jämtland Härjedalen
men fick avslag men vi har fortsatta planer på att söka projekt hos
Samordningsförbundet där vi Kommunen, Region Jämtland Härjedalen,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är parterna.
Så förhoppningsvis så kommer jag ha möjlighet att redovisa här i
kommunfullmäktige hur vi fortsatt arbetar med detta uppdrag.
_____
Jan Englund, SD, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof
Wallgren, C, om väntande byggnationer: Hur står det till med kommunens
förmåga att effektivt och kompetent, planera och utföra utlovade
byggsatsningar utan förseningar och givetvis utan uppseendeväckande
fördyringar för skattebetalarna? Det har nyss meddelats att byggnationen av
efterlängtade storförskolan i Krokoms samhälle redan är försenad innan
spaden är satt i jorden. Minst ett halvår, kan bli ett år i värsta fall. Varför?
Och att modulutbyggnaderna till Rödöns skola (färdigt till höst) för mig
fördyrande och omotiverat stått parkerade nästan 2 månader i närheten av
Återbruket/Krokom. Varför det?
Olof Wallgren, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar
Förskolan blir något försenad i huvudsak beroende på att den
naturvärdesinventering som blev beställd och utförd av kommunens egen
personal, inte höll den kvalite som krävdes. Länsstyrelsen underkände det
utförda arbetet och en ny naturvärdesinventering görs nu under 2021. Dessa
naturvärdesinventeringar kan bara utföras maj till juli. Beskedet om att
inventeringen ej godtogs kom under hösten 2020.
Skolan på Rödön håller tidsplanen och kommer att vara färdig till skolstarten
2021.
Modulerna stod mycket riktigt uppställda i Krokom under några månader
men detta var helt enligt plan och ingen kostnad för kommunen. Arbetet med
markförberedelser kunde inte komma igång förrän tjälen gått ur jorden.
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Dnr 2021-000035

Frågor
_____
Marie Svensson, V, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jannike Hillding, M, om hur den långsiktiga planen ser ut för
skolan/förskolan i Aspås: Nu har det gått ett år sen årskurs 6 flyttade ner till
Nyheden. Den nya årskurs 6 kommer att få nyttja församlingshemmet i
Aspås. Men hur ser planen ut längre fram för skolan och förskolan. När ser
vi ändamålsenliga lokaler för samtliga barn i Aspås?
Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar
Den långsiktiga planeringen är inte börjat riktigt än. Det har nyss blivit klart
med församlingshemmet. Det har varit jobb med Rödön, Nälden och Ås
också. Så arbetet med hur vi ska göra med Aspås kommer att börja i höst.
_____
Marie Svensson, V, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jannike Hillding, M och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof
Wallgren, C, om trafiksituationen vid kommunens skolor/förskolor: Kommer
man i Krokoms kommun göra någon översyn och se över trafiksituationen i
anslutning till kommunens förskolor/skolor?
Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar
Det ligger på SABY´s ansvar att besiktiga våra skolor och förskolors
trafiksituation. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att skicka ut en
enkät till alla rektorer där dom får uttrycka sin syn på trafiksituationen och
säkerheten i allmänhet på sin enhet. Den kommer sedan att lämnas över till
SABY.
Olof Wallgren, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar
Översyn av trafiksituation på skolor och förskolor pågår. Det är ett viktigt
arbete som ska prioriteras. Pengar (1 miljon kronor) avsätts i budget för de
investeringar som kan finnas behov av. Om avsatta investeringsmedel ej
visar sig räcka till ska bedömningen gälla att barnens trafikmiljö är så pass
viktigt att ytterligare investeringsmedel tas fram.
_____
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Dnr 2021-000035

Frågor
Maria Jacobsson, S, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof
Wallgren, C, om vattenskyddsområden: Hur tänker du att man ska lösa
utvecklingen, när vattentäkter, i princip, är placerade mitt i varje samhälle ?
Om jag förstått det rätt fördyrar och försvårar det för företagen i Änge att
utvecklas på grund av att kommunen inte fastställt vattenskyddsområdet.
Stämmer det? I så fall varför har man inte fastställt området?
Olof Wallgren, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar
Krokoms Kommun har cirka 20 kommunala vattentäkter men endast tre av
dessa har något skyddsområde. Alla vattentäkter borde ha ett skyddsområde
då vatten är vårt viktigaste livsmedel.
Flera av vattentäkterna i Krokom är belägna i områden där verksamheter
eller olyckor skulle kunna påverka kvaliten på dricksvattnet. Problemet är
inte vattenskyddsområden, utan samhällens expansion. Dessutom också,
okunskap om vattentäkternas påverkansområden, det vill säga vad händer
under marken när vi gräver i marken i närhet av vattentäkten. Ett ytterligare
problem är hur kommunen som myndighet hanterar dessa ärenden, det finns
en del övrigt att önska samt en del att lära av våra grannkommuner.
_____
Sven Höckert, S, frågar kommunfullmäktiges ordförande Gunnar
Hellström, C, om samverkansgrupper: Som förtroendevald i kommunens
politiska organisation ska vi kunna se i vilken omfattning samverkan sker
gentemot de fackliga organisationerna. I dag finns det den centrala
samverkansgruppen Cesam med undersamverkansgrupper i form av Kosam,
Sosam, Busan samt Sabysam och dessa ska dokumenteras i Krokus. I dessa
samverkansgrupper så finns det protokoll för Cesam, Busam, Kosam och
delvis i Sosams samverkansgrupp medan det i Sabysam inte verkar vara
uppdaterat på många år. Under Sosam så finns det ju ytterligare 4 ytterligare
samverkansgrupper, Hällebo lokala samverkansgrupp, IFO-sam, Insam samt
Säbosam där man inte följt de riktlinjer med dokumenterade möten så man
kan se vad som händer inom kommunen.
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Dnr 2021-000035

Frågor
Vem ansvar för att samverkansgrupperna fullgör det uppdrag som fastställts
för verksamheten utifrån antal protokollförda möten så att vi som
förtroendevalda kan följa vad som sker i de olika verksamheterna utifrån
facklig samverkan? Om det nu inte uppfyller de bestämda målen vad är då
anledningen till det?
Gunnar Hellström, C, kommunfullmäktiges ordförande svarar via
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Stina Kimselius
Krokoms kommun har ett tydligt samverkanssystem från Cesam ned till
arbetsplatsnivå. Dessa möten skall dokumenteras. Det är enhetscheferna som
har dokumentationsansvaret på enhetsnivå, förvaltningscheferna på
förvaltningsnivå och kommundirektören för Cesam.
Jag har gått in på Krokus och kan bekräfta dina iakttagelser. Enligt
kommunens direktiv för facklig samverkan bör man ha minst 8
samverkansmöten per år.
Chefen för socialförvaltningen meddelar att man har 9-10 möten per år och
ett bra fackligt samarbete genom alla nivåer. Jag upplever samma sak inom
BUN.
Det är bra att du påpekar de eventuella brister på dokumentation som finns i
Krokus. Man kommer att ta tag med detta direkt.
_____
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Kf § 46

Dnr 2021-000028

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Dnr KS 2021/159
1. Medborgarförslag - Trafiksituationen på torget i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på
förslaget senast i december 2021.
Dnr KS 2021/170
2. Motion – Tillgänglighet. Motionen skickas till kommunstyrelsen för
remittering.
Dnr KS 2021/171
3. Motion – Kommunala avgifter. Motionen skickas till kommunstyrelsen
för remittering.
Dnr KS 2021/172
4. Motion – Ny förskola i Ås. Motionen skickas till kommunstyrelsen för
remittering.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Remissinsatser
Kommunstyrelsen
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Dnr 2021-000036

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen informerar om:


Upphandlingen av sakkunnige.



Granskning av handlingar och protokoll efter sommaren.

_____
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Uppdatering av plantaxan
Kort sammanfattning
I enlighet med 12 kap. plan- och bygglagen ska taxeunderlaget vara utformat
så att det är den enskilda kommunens kostnader i form av
handläggningskostnad och nedlagd tid som speglas i taxans avgifter.
Samhällsbyggnadsnämnden har begärt att konstruktionen av plantaxan ska
ses över då de allt högre kraven vid framtagande av detaljplaner gör att det
åtgår betydligt mer nedlagd tid än i nu gällande plantaxa.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras med uppdrag att se över hur många projekt och
antal timmar dessa genererar så att man hamnar på en nivå som är lägre
än den föreslagna taxan.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
En avgift enligt plantaxa tas ut enligt ett plankostnadsavtal mellan sökande
och plan- och fastighetsavdelningen. Avgiften är avsedd att täcka
kommunens kostnad enligt självkostnadsprincipen.
De senaste åren har planprocessen blivit allt mer komplicerad, fler
utredningar efterfrågas/krävs från myndigheter som underlag i varje enskild
detaljplan. Detta innebär att mer tid behöver läggas ned på varje enskild
detaljplan för att fullfölja planprocessen och förhålla sig till plan- och
bygglagen samt miljöbalken. Utifrån detta täcker inte den tidigare plantaxan
som antogs 2018 kommunens kostnader.
Efter jämförelse med intilliggande kommuner och deras taxor för upprättade
av detaljplaner ser vi att deras bedömda nedlagda tid ligger betydligt högre
än i nu gällande plantaxa i Krokoms kommun.
Förslaget innebär en justering av bedömd nedlagd tid, detta för att spegla den
faktiska tid som läggs ned i upprättande av en detaljplan samt att en avgift
för planbesked införs.
Plan-och fastighetsavdelningen ska regelbundet se över taxorna för att de ska
ligga på en nivå som speglar de kostnader som nämnden har.
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Dnr 2021-000108

Uppdatering av plantaxan
Taxan ska indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet PKV.
Görs ingen höjning innebär det att skattepengar går till att täcka den del av
kostnader som ska täckas med avgifter enligt självkostnadsprincipen.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden den 24 mars 2021, § 28
Plantaxa för Krokoms kommun 2021 (B)
Kommunstyrelsen 25 maj 2021, § 122
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår att ärendet återremitteras med uppdrag att se
över hur många projekt och antal timmar dessa genererar så att man hamnar
på en nivå som är lägre än den föreslagna taxan.
Ajournering begärs klockan 13.55-14.02.
Björn Hammarberg, M, Niclas Höglund, JVK, Jan Englund, SD, Jan
Runsten, MP, Andreas Karlsson, C och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), antar
”Plantaxa för Krokoms kommun 2021 enligt alternativ (B)”. Taxan ska börja
gälla från 1 juli 2021. Samhällsbyggnadsnämnden ska för varje kalenderår
besluta att justera timavgiften enligt SKLs Prisindex kommunal verksamhet,
PKV. Verkställighet av förändring sker i januari påföljande år. Vid
förändring av taxan avrundas till närmaste helt krontal. Justering av taxan
enligt index görs av samhällsbyggnadsnämnden.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska avgöras i dag.
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Dnr 2021-000108

Uppdatering av plantaxan
Omröstning begärs.
De som vill att ärendet ska avgöras i dag röster Ja och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.
Med 27 Ja och 14 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige genom en
minoritetsåterremiss återremitterar ärendet.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2021-000134

Renhållningstaxa 2022
Kort sammanfattning
Förslag till prisjustering i renhållningstaxan för att klara nollresultat i
verksamheten år 2022. Regeringens beslut att slopa producentansvaret för
tidningar och returpapper innebär att kostnaden för hanteringen ska täckas
via renhållningstaxan, vilket medför kostnadsökningar.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om höjning av renhållningstaxan med 10,5
% från och med 1 januari 2022.
2. Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om taxeplanen för åren
2023 (4,8 %) och 2024 (9,5 %).
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att årligen fatta taxebeslut för
nästkommande budgetår, samt inriktningsbeslut för ytterligare två år.
Inriktningsbeslutet inför 2022 var en höjning med 4,5 %. Sedan dess har nya
regeringsbeslut ändrat förutsättningarna.
Efter regeringens beslut att slopa producentansvaret för tidningar och
returpapper ska kommunerna ansvara för denna insamling och återvinning.
Den årliga kostnaden beräknas till 750 000 kronor.
Tillsammans med övriga kostnadsökningar innebär det att renhållningstaxan
behöver höjas med 10,5 % inför 2022. För ett genomsnittligt villahushåll
motsvarar detta cirka 138 kronor per år.
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Renhållningstaxa 2022
Kostnadsökningar inför 2022:

Löneökningar

108

Driftkostnader

1019

Avskrivningar

252

På grund av nya
investeringar

90

På grund av nya
investeringar

Ränta
Återbetalning

Enligt avtal
Returpapper, åvc, skatt,
index

370

På grund av tidigare
underskott

Besparingar

-168

Nya kunder, minskat
porto, mm

Summa

1 671 tkr

10,5%

Renhållningskollektivet har också en skuld till skattekollektivet efter två års
underskott.
Orsakerna till underskottet är främst minskade intäkter för metallförsäljning
samt ökade kostnader för avfallsförbränning, avfallskärl,
återvinningscentraler och snöröjning.
Återbetalningen budgeteras under tre år med start 2022.
Renhållningens långtidsprognos för kostnadsutvecklingen visar att
taxejusteringarna för 2023 och 2024 bör bli 4,8 % respektive 9,5 %.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 28 april 2021, § 42
Kommunstyrelsen 25 maj 2021, § 123
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Justerandes sign
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Dnr 2021-000134

Renhållningstaxa 2022
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Ronny Karlsson, SD, Maria Söderberg, C, Niclas Höglund, JVK, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om höjning av renhållningstaxan med 10,5 %
från och med 1 januari 2022. Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut
om taxeplanen för åren 2023 (4,8 %) och 2024 (9,5 %).
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-000129

Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktige ansvarar för att taxan är fördelad på ett skäligt och
rättvist sätt för att motsvara de nödvändiga kostnaderna för vattentjänsterna.
Den föreslagna Taxejusteringen möjliggör att; fortsätta återbetala VAkollektivets ackumulerade underskott, öka takten på investeringar och
underhåll samt kompetens- och resursförstärka verksamheten i syfte att klara
framtidens krav på VA-försörjning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om höjning av VA-taxan med 4% från och
med 1 januari 2022. Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan.
2. Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om taxehöjningar för åren
2023 och 2024, med 3,5% respektive år.
3. Kommunfullmäktige beslutar om ändring av avgifterna för
schablonförbrukning enligt 11.3 i taxeföreskrift för VA-taxan 2022.
4. En ordentlig genomlysning av taxan genomförs så att vi kan bedöma vad
ska vara finansierat av skattekollektivet, vad som VA-kollektivet ska
betala för, samt hur vi ska lösa de framtida utmaningarna när det gäller
underhåll och investeringar.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun har liksom många andra delar av Sveriges allmänna
anläggningar ett som är gammalt och åldrande. De byggdes ut under
framförallt 60-och 70-talen med statliga bidrag. De har fungerat bra under
lång tid och har blivit en del av den service som vi tar för given. Med
avskrivna tillgångar, låg investeringstakt samt en organisation som anpassats
efter löpande drift har avgifterna för vatten och avlopp kunnat hållas låga.
Detta har fungerat väl, men med tiden har situationen förändrats.
Det framtida investeringsbehovet och de kostnadsökningar det medför beror
av ett flertal faktorer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-000129

Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur för att möjliggöra
bostadsbyggande, samtidigt som reinvesteringar i befintliga ledningar och
verk behöver öka.
Parallellt kommer höjda krav på avloppsrening och konsekvenser av
klimatförändringarna att kräva åtgärder för att anpassa vatten- och
avloppssystemen för framtiden.
I den långsiktiga taxejusteringsplanen, enligt modell som beslutades i
kommunfullmäktige 2018, ges utrymme för ny- och reinvesteringar samt
resursförstärkning. Efter flera år med underskott uppgick VA-kollektivets
skuld till kommunen till drygt fyra miljoner kronor vid bokslutet 2019. VAverksamheten behöver därför redovisa ett överskott med motsvarande belopp
de närmaste åren. Kommunfullmäktiges taxebeslut 2020 innebar en
intäktsökning, vilket möjliggjort att VA-kollektivet kan påbörja återbetalning
av underskottet. Taxejusteringen för 2022 möjliggör fortsatt
1. återbetalning av VA-kollektivets ackumulerade underskott
2. ökad takt på investeringar och underhåll
3. kompetens- och resursförstärkning av verksamheten i syfte att klara
framtidens krav på VA-försörjning
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden den 28 april 2021, § 43
Kommunstyrelsen 25 maj 2021, § 124
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg att en ordentlig genomlysning av taxan
genomförs så att vi kan bedöma vad ska vara finansierat av skattekollektivet,
vad som VA-kollektivet ska betala för, samt hur vi ska lösa de framtida
utmaningarna när det gäller underhåll och investeringar.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till maria Jacobssons, S, tilläggsförslag.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Justerandes sign
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Dnr 2021-000129

Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Ronny Karlsson, SD, Rolf Lilja, S, Karin Jonsson, C och Björn
Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om höjning av VA-taxan med 4% från och med
1 januari 2022. Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan.
Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om taxehöjningar för åren 2023
och 2024, med 3,5% respektive år. Kommunfullmäktige beslutar om ändring
av avgifterna för schablonförbrukning enligt 11.3 i taxeföreskrift för VAtaxan 2022.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag
och sedan frågar hon på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-000114

Investeringskostnader Smedjan
Kort sammanfattning
Projekt Smedjan påbörjades för mer än 3 år sedan och bygger på att
samlokalisera LSS-verksamhet, fritidsgårdsverksamhet och föreningsliv i
lokalen som kallas för Smedjan i centrala Krokom. Efter öppnade anbud för
ombyggnationen har det visat sig att tilldelad budget är otillräcklig.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige utökar investeringsramen för ombyggnation av
Smedjan med 3,5 mnkr kronor.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Protokollsanteckning
Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:
Även om nu Kommunal har godkänt att det endast ska finnas ett
omklädningsrum för personalen som är gemensamt för kvinnor och män. Då
det finns en stor WC med dusch i nära anslutning där man även kan byta om.
Enligt Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter framgår i § 67
att; omklädningsrum ska normalt vara skilda från män och kvinnor om de
behöver använda dem samtidigt. I § 73 framgår att: dusch- och
tvättutrymmen ska normalt ligga i anslutning tillomklädningsrummet. Att
man nu väljer bort separata omklädningsrum för personalen män/kvinnor på
grund av utrymmes- och kostnadsskäl är en oroande utveckling.
_____
Beskrivning av ärendet
Projekt Smedjan påbörjades för mer än 3 år sedan och bygger på att
samlokalisera LSS-verksamhet, fritidsgårdsverksamhet och föreningsliv i
lokalen som kallas för Smedjan i centrala Krokom.

Justerandes sign
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Dnr 2021-000114

Investeringskostnader Smedjan
På grund av ett akut behov av lokaler för förskolan försenades projektet och
först nu har anbud tagits in för den större ombyggnation som måste ske för
att byggnaden ska bli ändamålsenlig.
Vid anbudsöppning visade det sig att kostnaden vida överstiger den ram som
tilldelades för 3 år sedan men även andra skäl föreligger för att budgeten inte
går ihop. Dessa skäl redovisas nedan:

Justerandes sign

-

En del av budget har använts till provisoriska lösningar för att anpassa
Smedjan till Fsk Regnbågen. Föreningslivet fick då husera i en annan del
av Smedjan än som tidigare var tänkt. Bland annat byggdes det en ramp,
tillfälligt dragen ventilation till ett provisoriskt kök etc.

-

Verksamhetens behov har ändrats. LSS har i dag andra behov än vad
som togs fram vid den tidigare projekteringen. Brukarna är till exempel i
dag mer vårdkrävande och dessvärre förespås det att denna trend
fortsätter; brukarna kan komma bli mer vårdkrävande framöver. Den
framtagna skissen är ett välarbetat förslag framtaget i samråd med
verksamheten själva, arbetsterapeut och arkitekt. Förslaget ser både till
dagens brukare men har framförallt ett långsiktigt perspektiv.

-

De nya behoven är således RWC med duschsäng som därmed kräver
mycket utrymme för att få en trygg och säker arbetsmiljö för både
personal och brukare. RWC:erna i det gamla förslaget tillgodoser ej
dagens behov och därav var en ny planlösning tvunget att tas fram.
Omklädningsrum för brukare indelade i dam och herr är också en annan
viktig aspekt för verksamheten som ej fanns med i tidigare förslag.
Däremot har verksamheten godkänt att personalen får ett mixed
omklädningsrum, allt för att hålla nere kostnader. I skissen finns ett kök
som både är anpassat för brukare som är rullstolsburna samt att köket på
samma gång ska vara funktionellt för föreningsverksamhet så som
matlagningskvällar etc. Köket är därmed på vissa delar höj- och sänkbart.

-

Ventilationen. För att fastigheten ska klara både arbetsstationer för LSS,
fritidsgårds- och föreningsaktiviteter behöver åtgärder gällande
ventilationen göras. Detta var tidigare okänt. Nytt ventilationsaggregat
samt byte av vissa kanaler, från- och tilluftsdon.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-000114

Investeringskostnader Smedjan
-

Att dela lokal med Krokoms föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet
ställer dessutom högre krav på brandsäkerhet. Vissa anpassningar för att
uppfylla dessa har tagits med i skissen utifrån hur de i dag kommer att
dela fastigheten emellan sig. De tre olika verksamheterna behöver också
kunna låsa vissa utrymmen och ha de exklusivt vilket också ställer krav
på lokalen i sin helhet och därmed vissa anpassningar.

-

Det gamla förslaget var baserat på priser för ca 3 år sedan. I det nya
förslaget är skissen reviderad men också baserat på dagens marknad och
priser.

-

I det stora hela så har den framtagna skissen tagit fasta på de behov som
verkligen behöver uppfyllas för att tillgodose verksamheternas behov.
Allt extra har skalats bort. I många rum görs därmed inga åtgärder utan
resurserna läggs främst på nya RWC:er, omklädningsrum, kök, en
funktionell entré samt ventilation.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 25 maj 2021, § 121
Tjänsteutlåtande 13 april 2021
Skisser på ombyggnationen
Förhandlingsprotokoll 10 maj 2021
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige utökar investeringsramen för ombyggnation av Smedjan
med 3,5 mnkr kronor.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

Justerandes sign
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Dnr 2021-000114

Investeringskostnader Smedjan
_____
Kopia till
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Jonas Törngren, kommundirektör

Justerandes sign
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Rambudget 2022, plan 2023-2024
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar rambudget 2022, plan 2023-2024, enligt
samverkanspartiernas förslag inklusive


Skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad; 22,17 kronor



Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2022

-

Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning 2022,

-

Ha rätt att ta nya lån med upp till 408 mnkr från nuvarande nivå (275
mnkr) upp till en total långfristig skuldsättningsnivå av 683 mnkr,

-

Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr,

-

Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr.

_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Jämtlands Väl Krokom deltar inte i beslutet.
_____
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Rambudget för år 2022, plan för 2023-2024 ska antas av
kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 25 maj 2021, § 125

Justerandes sign
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Dnr 2021-000102

Rambudget 2022, plan 2023-2024
Samverkanspartiernas rambudgetförslag, text samt ekonomisk översikt
Vänsterpartiets rambudgetförslag
Socialdemokraternas rambudgetförslag
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till Samverkanspartiernas rambudgetförslag.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till Samverkanspartiernas
rambudgetförslag.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till Samverkanspartiernas
rambudgetförslag.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till Samverkanspartiernas rambudgetförslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas
rambudgetförslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till punkt 1 och punkt 2 i punktlistan
(skattesatsen och kommunstyrelsen bemyndigas).
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Vänsterpartiets rambudgetförslag.
Ronny Karlsson, SD, Niclas Höglund, JVK och Jan Runsten, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget tillika samverkanspartiernas förslag,
som föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
rambudget 2022, plan 2023-2024, enligt samverkanspartiernas förslag
inklusive
 Skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad; 22,17 kronor
 Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2022
- Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning 2022,
- Ha rätt att ta nya lån med upp till 408 mnkr från nuvarande nivå (275
mnkr) upp till en total långfristig skuldsättningsnivå av 683 mnkr,
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr,
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr.

Justerandes sign
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Dnr 2021-000102

Rambudget 2022, plan 2023-2024
Till det har kommit förslag på rambudget från Socialdemokraterna.
Det har även kommit förslag på rambudget från Vänsterpartiet.
Ordförande kommer att ställa Socialdemokraternas rambudgetförslag mot
Vänsterpartiets rambudgetförslag för att få fram ett motförslag till
Samverkanspartiernas rambudgetförslag, som är huvudförslaget. Sedan
ställer ordförande huvudförslaget mot motförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på Socialdemokraternas rambudgetförslag mot Vänsterpartiets
rambudgetförslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
Socialdemokraternas rambudgetförslag som motförslag till
Samverkanspartiernas rambudgetförslag.
Efter fråga på Samverkanspartiernas rambudgetförslag mot
Socialdemokraternas förslag finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller Samverkanspartiernas rambudgetförslag.
_____
Kopia till
Kommunens nämnder och styrelser, inklusive budgetdokumentet och
textdokumentet

Justerandes sign
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Dnr 2021-000085

Sotning och brandskyddskontroll
Kort sammanfattning
Räddningstjänstförbundet avser förändra avtalstid, avtalskonstruktion och
taxa för kommunerna Östersund, Krokom och Berg
Taxor och avgifter som berör myndighetsutövning ska beslutas av respektive
kommuns kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar de nya taxorna i enlighet med de framtagna
tilläggsavtalen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Räddningstjänstförbundet ansvarar för sotning och brandskyddskontroll åt
ägarkommunerna, bland annat ingår upphandling av entreprenörer. År 2020
upphandlades kommunerna Ragunda och Bräcke. År 2021 kommer
Strömsund och Härjedalen att upphandlas. I de nya avtal som tecknas för
dessa kommuner kommer taxornas konstruktion att förändras så att det blir
lättare för kunden att i förhand se vad det kommer att kosta.
För förbundets återstående tre kommuner, Östersund, Krokom och Berg, kan
ett tilläggsavtal tecknas för att även de ska kunna tillämpa den nya
taxekonstruktionen. I samband med detta tilläggsavtal sätts ett slutdatum för
huvudavtalet, även personuppgiftshantering enligt dataskyddsförordningen
regleras.
På fråga hur kostnaden kommer att förändras för den enskilde svarar
förbundet att de olika konstruktionerna inte är helt jämförbara men
skillnaden blir i storleksordningen 50 kr upp eller ned jämfört med idag.
Syftet är alltså inte en höjning av taxan. I ägarsamrådet framförde Krokoms
kommun önskemål avseende x- och y-koordinater för respektive objekt
utifrån yttrandet i bygg- och miljönämnden
Taxor och avgifter som berör myndighetsutövning ska beslutas av respektive
kommuns kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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Sotning och brandskyddskontroll
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 9 juni 2021, § 137
Tjänsteutlåtande 28 maj 2021
E-post, Sotning och brandskyddskontroll
Protokollsutdrag JRF 210312, § 8
Tilläggsavtal - Sotning och brandskyddskontroll
Bilaga 1, Taxor – Sotning och brandskyddskontroll
Yttrande bygg- och miljönämnden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Lena Andersson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar de nya taxorna i enlighet med de framtagna
tilläggsavtalen.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands räddningstjänstförbund

Justerandes sign
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Dnr 2021-000132

Rötningsanläggning samt gemensamt bolag
Kort sammanfattning
Regeringen har beslutat att senast den 31 december 2023 så ska minst 75
procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger
sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.
Med anledning av regeringens beslut initierade Tekniska nämnden i
Östersunds kommun den 6 juni 2019 ett uppdrag till teknisk förvaltning att ta
fram ett länsgemensamt förslag gällande en rötgasanläggning, belägen i
Östersunds kommun. Syftet med anläggningen är att tillhandahålla hantering
av kommunernas matavfall, samt övrigt organiskt avfall inom området.
Styrgruppen inom teknisk förvaltning har tagit fram ett förslag där
kommunerna gemensamt bildar ett aktiebolag som sedan bygger och driver
anläggningen. Bolaget kan också ansvara för inhämtning av matavfall från
respektive kommun, medan kommunerna har ansvar att ordna insamling av
matavfallet inom sin kommun. Bolaget finansieras de första åren genom
aktieägartillskott och upplåning genom Östersunds kommuns internbank.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande
1. Krokoms kommun bildar tillsammans med Bräcke, Ragunda, Strömsund,
Åre, Östersund (genom Östersunds Rådhus AB), Berg och Härjedalens
kommun bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.
2. Krokoms kommun godkänner föreslagen bolagsordning för Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB.
3. Krokoms kommun godkänner föreslaget aktieägaravtal för Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB.
4. Krokoms kommun godkänner föreslaget ägardirektiv för Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB.
5. Krokoms kommun godkänner föreslaget samverkansavtal för Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB.
6. Krokoms kommun tillskjuter 96 500/500 kr i aktiekapital vilket
finansieras genom upplåning.
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7. Östersunds kommun/Krokoms kommun tillskjuter, efter anmodan från
Biogas i Jämtland-Härjedalen AB, 140 000 kr i villkorat
aktieägartillskott vilket finansieras genom upplåning och återbetalas när
Biogas i Jämtland-Härjedalen AB uppvisar positivt resultat.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter anmodan från Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB, fatta beslut om högst 140 000 kr i utbetalning
inom ramen 27 020 000 kr/140 000 kr till Biogas i Jämtland-Härjedalen
AB.
8. Krokoms kommun utser en ordinarie ledamot till styrelsen för bolaget.
(Ingen ersättare utses eftersom styrelsen anses beslutsmässig med åtta
ledamöter på plats oavsett kommuntillhörighet).
______________________________________________________
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat kommunerna ska ha infört system för insamling av
matavfall senast den 31 december 2023. Regeringens krav att kommunernas
ska hantera hushållens matavfall ska samordnas med genomförandet av EU:s
krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och
parkavfall). Vidare har riksdagen genom det klimatpolitiska ramverket
beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045.
Med anledning härav beslutade Tekniska nämnden i Östersunds kommun
den 5 juni 2019, § 35 att:
Tekniska nämnden beslutar att starta förstudie för att bygga en
rötningsanläggning på Gräfsåsen med en kapacitet på ca 10 000 årston, för
att ta hand om Jämtlands län samlade matavfall.
Tekniska nämnden har sedan förlängt utredningstiden två gånger, senast 28
september 2020, § 95, till 31 mars 2021.
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Teknisk förvaltning, genom styrgruppen (Sektorchef VA/Avfall Kristina
Kenning Östling, Projektledare Peter Tholén samt Teknisk resurs Lars
Wissing) har angett att förstudien skulle omfatta:
-

Avsiktsförklaringar mellan anslutna kommuner

-

Insamling substrat

-

Val av processtyp för anläggningen avseende förbehandling och
rötningsprocess

-

Slutprodukten i anläggningen ska vara biogödsel och gas,

-

Finansiering och ägarform

Styrgruppen har under hela utredningsperioden haft återkommande
avstämning med kommunernas renhållningschefer (eller motsvarande
funktion) genom gruppen Z-renhållare. Vidare har styrgruppen löpande
informerat kommunstyrelserna i varje kommun inom Jämtland/Härjedalen.
Styrgruppen har identifierat följande intressenter i förstudien. Kommunerna i
Jämtland/Härjedalen (Bräcke, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund, Berg,
Krokom och Härjedalen). Vidare har teknisk förvaltning identifierat
medborgare, transportföretagen, producenter, lantbrukare, skogsnäringen och
leverantörer av fordonsgas som intressenter. Styrgruppen har inte tittat på
andra alternativ att hantera matavfall än att omvandla avfallet till biogas,
antingen i egen regi eller i annans regi.
Insamling av substrat ska ske genom att kommuner ordnar insamling av
matavfallet, som ska sorteras i papperspåsar, från hushållen. Om
kommunerna så önskar så kan kommunerna ordna samtransporter från
respektive kommun till anläggningen. Bolaget kan sedan om kommunerna så
önskar ordna transport av substrat/matavfall från ett eller flera
uppsamlingsplatser i respektive kommun. Bolaget ska även ta emot övrigt
biologiskt avfall, som gödsel från lantbruket, rest-produkter
livsmedelsindustrin, etc. Det övriga avfallet kan transporteras direkt från
producent till anläggningen, antingen genom att bolaget ordnar transporten,
eller att leverantören ordnar transport själv.
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Anläggningen
Anläggningen kommer att årligen ta emot ca 33 000 ton substrat varav ca 10
000 ton matavfall och producera 26,7 GWh fordonsgas, vilket motsvarar
drift av ca 65-75 bussar i linjetrafik, ca 3 900 000 km. Anläggningen kommer dessutom årligen att producera ca 26 000 ton KRAV-certifierat biogödsel som kan användas av länets lant-och skogsbrukare.
Placeringen av anläggningen ska ske på Gräfsåsen, Östersund. På
anläggningen ska det finnas mottagningshall med kontor/laboratorium,
förbehandling, en rötkammare 8x40 m med möjlighet till utbyggnad, tank för
flytande gödsel med lagring av rågas, kompostseparering/komposthall för
hantering av fast biogödsel. Vidare ska det finans luktfilter, ett så kallat
biofilter bestående av rötter och eller bark och gasuppgradering.
Biogas kommer att produceras genom en torrötningsanläggning. En sådan
anläggning omvandlar det organiska materialet i en syrefri miljö så att det
uppstår en metanrik biogas och en näringsrik biogödsel. Rötningsprocessen
pågår ca en månad. Under förstudien har besök och kontakter skett på både
våt- och torrötningsanläggningar. Styrgruppen har beslutat att den bästa
rötningstekniken för anläggningen är en torrötningsanläggning eftersom
vattentillgången är begränsad på plats samt att transportkostnaderna
optimeras.
Grunden för biogasanläggningen och hanteringen av kommunernas
matavfall från hushållen är Från jord till jord. Biogödsel är en del i ett
cirkulärt kretslopp, där råvarorna till maten växer i jorden, maten tillverkas
och till sist samlas avfallet in. Biogasanläggningen kommer ta emot
matavfallet, producerar biogas och återför mullbildande ämnen och
näringsrik gödsel, återförs till jorden. Kretsloppet är slutet.
Anläggningen producerar ett lokalt producerat KRAV-certifierat biogödsel
som lantbrukare kan lägga ut på sina åkerarealer. Biogödslet kan ersätta
importerat konstgödsel NPK.
Biogas är ett nationellt prioriterat hållbart bränsle och används till fordonsbränsle i regionen.
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Distribution/försäljning av biogas sker på anläggningen eller via befintlig
gasledning till Torvalla. Gasen kan även distribueras med containerbil
Köpare biogas
Det har inte ingått i förstudien att utreda om det finns en faktisk marknad och
köpare vad gäller biogas i Jämtland/Härjedalen. Men styrgruppen har ändå
kommit fram till följande. Det är viktigt att ha en stor förbrukare av biogas
som köper merparten av bränslet från anläggningen. Enligt erfaren-heter från
andra biogasanläggningar i landet är ett relevant nyckeltal 90/10. Exempelvis
90 % busstrafik och 10 % privat trafik fördelat på företag och privatbilister.
Busstrafiken tankas i Östersund och resterande fordon tankas på strategiskt
placerade tankställen i länet. Uppskattade kostnader för utrustning för en
biogasmack (en ”pump” och två munstycken), Biogastank-post &
kompressor, två gasflak (ett vid macken och ett som fylls på vid
biogasproduktionsanläggningen), markarbete och fundament för tankpost
och gasflak är efter klimatklivsbidrag ca 3,3 Mkr.
Ägarform
Anläggningen ska byggas och drivas genom samverkan i ett aktiebolag.
Östersunds kommun äger 96,5 %. Åre, Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen,
Ragunda, Strömsund äger vardera 0,5 % av aktierna.
Avtal
Åtta kommuner tecknar 20-åriga samverkan- och uppdragsavtal under
investeringslängd. Avtalen reglerar substratmängder samt exitklausuler.
Avtalet har samverkats inom gruppen Z-renhållare.
Ekonomi
Intäkter för anläggningen är mottagningsavgifter och försäljning biogas samt
biogödsel, enligt styrgruppens bedömning är intäkterna från kommunerna
samt externa leverantörer av substrat, ca 11 500 000 kr och försäljning
biogas ca 23 000 000 kr.
Finansiering av projektet sker med villkorade aktieägartillskott,
lånefinansiering samt bidrag från klimatklivet.
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Investeringssumma är 152 Mkr netto efter klimatklivsbidrag. Finansiering
ska ske genom upplåning via Östersunds kommuns internbank. Den 17
december 2020 beviljade Naturvårdsverket klimatklivsstöd om 45 % av
kostnaderna dock högst 124 200 000 kr.
Styrgruppens bedömning av kalkyl för ägarna
Kommunerna går in med aktieägarkapital motsvarande 28 Mkr för att täcka
de första årens underskott. I värsta fall bedömer styrgruppen att aktieägarna
behöver tillskjuta som högst 65 Mkr och i bästa fall 10 Mkr. Varje aktieägare
tillskjuter kapital motsvarande aktieinnehavet.
Juridik
Samverkansformer
Det finns olika former för kommuner att samarbeta. Kommunerna kan starta
gemensamt aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse. Vidare kan
kommunerna ha gemensam nämnd eller ett kommunalförbund.
När kommunerna ska bilda ett gemensamt aktiebolag finns viss särreglering
jämfört med att bolaget har privata ägare. Till exempel måste bolagets verksamhet överensstämma med vad en kommun får göra, den så kallade
kommunala kompetensen. Det får inte heller finnas lagreglerat att
verksamheten ska bedrivas i vanlig förvaltningsform som till exempel
skolan. Ärenden där det handlar om myndighetsutövning får inte heller
flyttas över till ett bolag om det inte uttryckligen framgår i den aktuella
lagstiftningen att det är tillåtet.
En gemensam nämnd är ett sätt att samarbeta över kommungränserna. En
gemensam nämnd är ingen ny juridisk person utan ingår som en nämnd,
vilken som helst, i en värdkommun.
Kommunalförbund är en egen juridisk person, en slags specialkommun. Ett
förbund övertar den kommunala uppgiften och blir huvudmän. Kommunerna
få sedan inte verka inom området. Det är frivilligt att vara medlem i ett
förbund och det finns en ovillkorlig rätt att dra sig ur.
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När det gäller kommunalförbund och gemensam nämnd är det
förtroendevalda som sitter i beslutande ställning, till skillnad från ett
aktiebolag där det finns möjligheter att låta andra än förtroendevalda sitta
som styrelseledamot.
Kommunalrättslig bedömning
I kommunallagen (2017:725) regleras vad en kommun (eller Region) får
ägna sig åt. I kommunallagen 2 kap 1 § så finns reglerna kring den så kallade
kommunala kompetensen. I lagrummet framgår att en kommun får ägna sig
åt en verksamhet som ligger inom allmänintresset. I förarbetena till
kommunallagen anges att allmänintresset definieras såsom att verksamheten
ska vara skäligt, lämpligt och ända-målsenligt.
Att kommuner har en skyldighet att hantera hushållens matavfall är etablerat,
däremot är frågan om det övriga avfallet som bolaget ska omhänderta inte så
tydligt utpekat en kommunal uppgift. Enligt styrgruppen så är det inte
möjligt att omhänderta matavfallet från hushållen och kunna uppnå de krav
som staten ställt på kommunernas ansvar utan att kunna ta in även övrigt
avfall. Dvs det är inte möjligt att hantera en sådan liten mängd som
hushållens matavfall ger i en rötgasanläggning. Rättsläget är dock oklart och
det är svårt att avgöra vid en rättslig prövning hur utfallet kommer bli.
Vidare finns i kommunallagen den så kallade lokaliseringsprincipen. Den
innebär i kort-het att en kommun inte får ägna sig åt verksamhet i andra
kommuner. I praxis har det etablerats undantag från denna princip, tex vid
större investeringar med mera där det få anses ligga inom allmänintresset
och det får anses proportionerligt att kommuner samverkar ur t ex
ekonomiska aspekter.
Kompetensfrågan kan avgöras genom en laglighetsprövning. Det krävs att en
kommunmedlem överklagar beslutet och konsekvensen kan då bli att
domstolen antingen avslår överklagandet eller undanröjer kommunens
beslut. Kompetensfrågan kan också bli aktuell vid en eventuell
konkurrensrättslig prövning.
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Upphandlingsrättslig bedömning
Som huvudregel ska kommuner – upphandlande myndigheter – som köper
va-ror eller tjänster genomföra en upphandling enligt LOU eller LUF . I
LOU finns undantag från upphandlingsskyldigheten genom det så kallade
Teckal-undantaget (interna upphandlingar) och Hamburgssamarbetsundantaget (samverkan mellan upphandlande myndigheter).
Teckal-undantaget har två krav för att det ska vara möjligt att tillämpas. Dels
kontrollkriteriet, vilket innebär att den upphandlande myndigheten ska kunna
utöva kontroll över den part som den ingått avtal med. Exempel för att uppnå
kontrollkriteriet brukar nämnas att ha en ledamot i styrelsen för ett
aktiebolag. Vidare krävs att verksamhetskriteriet är uppfyllt. Det innebär i
korthet att det bolag som utför tjänsten ska bedriva verksamheten i mer än 80
procent för den kontrollerande myndighetens räkning.
För att upphandlande myndigheter ska kunna samarbeta genom det så
kallade hamburgsamarbetsundantaget krävs att de upphandlande
myndigheterna ska tillsammans samarbeta och utföra offentliga tjänster för
att nå ett gemensamt mål. Samarbetet ska vara genuint, det får inte vara ett
rent köp av tjänst. Varje part ska bidra med något för att uppnå det
gemensamma målet. Samarbetet ska till minst 80 procent vara för de
upphandlande myndigheternas räkning, högts 20 procent får vara verksamhet
på den öppna marknaden.
Med anledning av att bolaget kommer behöva ta in övrigt avfall än det avfall
som är etablerat som ett kommunalt ansvar så är även upphandlingsfrågorna
mycket svårbedömda. Dels är det relativt ny lagstiftning, och det finns därför
få avgörande från nationell domstol.
Konsekvensen om en domstol skulle finna att det inte är möjlig t att åberopa
Teckal- eller Hamburgsamarbetsundantaget är att köp av behandlingstjänster
från bolaget skulle ses som en otillåten direktupphandling med eventuell
upphandlingsskadeavgift.
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Konkurrensrättslig bedömning
I konkurrenslagen finns de så kallade KOS-reglerna. Reglerna om
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet innebär i korthet att en
kommun inte ska bed-riva verksamhet inom områden som typiskt sett hör till
det egentliga näringslivet. Det kan handla både om ett förfarande, t ex
förbjuda tillträde till viss infrastruktur eller att kommuner ägnar sig åt
verksamhet som är typisk näringslivsverksamhet, tex busscharter.
Konkurrensfrågan uppkommer då bolaget ska hantera avfall som inte är
avfall som kommuner är skyldig att omhänderta. Vidare måste bolaget ta
hänsyn tex vid prissättning då kommuner kan konkurrera på helt andra
villkor än ett privat företag. Kommuner kan tex i princip aldrig gå i konkurs
då en kommun öka skatteuttaget för att täcka förluster.
Styrgruppen rekommenderar att kommunerna samverkar genom att bilda ett
aktiebolag. I förslaget har Östersunds kommun 96,5 % av aktierna och
Bräcke, Ragunda, Strömsund, Berg, Härjedalen, Krokom och Åre innehar
0,5 % vardera.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 8 juni 2021, § 58
Beslut tekniska nämnden 2021-04-xx, § xx
Ekonomisk kalkyl 2021-04-xx
Rapport förstudie projekt rötgasanläggning, 2021-xx-xx
Rättsutredning D´Novo advokatbyrå 2021-04-28
Förslag till bolagsordning Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 2021-04-28
Förslag till aktieägaravtal Biogas i Jämtland-Härjedalen 2021-05-04
Förslag till ägardirektiv Biogas i Jämtland-Härjedalen 2021-04-28
Förslag till samverkansavtal Biogas i Jämtland-Härjedalen 2021-04-28
Kommunstyrelsen 9 juni 2021, § 145
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Jan Runsten, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt följande
1. Krokoms kommun bildar tillsammans med Bräcke, Ragunda, Strömsund,
Åre, Östersund (genom Östersunds Rådhus AB), Berg och Härjedalens
kommun bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.
2. Krokoms kommun godkänner föreslagen bolagsordning för Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB.
3. Krokoms kommun godkänner föreslaget aktieägaravtal för Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB.
4. Krokoms kommun godkänner föreslaget ägardirektiv för Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB.
5. Krokoms kommun godkänner föreslaget samverkansavtal för Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB.
6. Krokoms kommun tillskjuter 96 500/500 kr i aktiekapital vilket
finansieras genom upplåning.
7. Östersunds kommun/Krokoms kommun tillskjuter, efter anmodan från
Biogas i Jämtland-Härjedalen AB, 140 000 kr i villkorat
aktieägartillskott vilket finansieras genom upplåning och återbetalas när
Biogas i Jämtland-Härjedalen AB uppvisar positivt resultat.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter anmodan från Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB, fatta beslut om högst 140 000 kr i utbetalning
inom ramen 27 020 000 kr/140 000 kr till Biogas i Jämtland-Härjedalen
AB.
8. Krokoms kommun utser en ordinarie ledamot till styrelsen för bolaget.
(Ingen ersättare utses eftersom styrelsen anses beslutsmässig med åtta
ledamöter på plats oavsett kommuntillhörighet).
Till det har kommit förslag till avslag till samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
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Ordförande kommer att fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag, bifall
mot avslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag, bifall mot avslag finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Östersunds kommun
Bräcke kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Bergs kommun
Härjedalens kommun
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översiktsplanen
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 4 mars 2021 med
motiveringen att invänta de eventuella nya förutsättningarna som kan
komma att gälla för vindkraftsutbyggnad på grund av pågående utredningar.
Resultatet av dessa utredningar kommer dock att dröja. Kommunens
nuvarande tematiska tillägg är i behov av revidering framförallt på grund av
den snabba tekniska utvecklingen som skett av verken samt tillvägagångssätt
vid etableringar. Revideringsarbetet kommer att följa de utredningar som
pågår i vindkraftsfrågan såväl nationellt som regionalt.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanens tematiska tillägg för
vindkraft ska revideras.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det tillsätts en politisk styrgrupp där
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige ingår.
3. Kommunfullmäktige beslutar att samerna blir involverade redan från
början av arbetet när vindkraftsplanen ska revideras.
4. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram projektplan som startar med
de delar som är allmänna så att de kommande nationella direktiven och
uppdragen hinner komma på plats. Länsstyrelserna ska enligt utsago få
medel att tillsammans med kommunerna revidera planer. Det är viktigt
att man tar med det i planeringen så pengarna används på bästa sätt.
_____________________________________________________________
Jäv
Rolf Lilja, S, anmäler jäv.
_____
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Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
Reservation
Rasmus Ericsson, KD, reserverar sig till förmån för eget tilläggsförslag.
_____
Protokollsanteckning
Carl-Oscar Franzon, M, lämnar följande protokollsanteckning:
Hela Krokoms kommun ska rödmarkeras i den nya vindkraftsplanen när det
tematiska tillägget för vindkraft i översiktsplanen revideras.
_____
Rasmus Ericsson, KD, lämnar följande protokollsanteckning:
Området Nordbyn och Vallsta i Krokoms kommun ska rödmarkeras i den
nya vindkraftsplanen inom det tematiska tillägget.
_____
Beskrivning av ärendet
Syftet med det tematiska tillägget är att det skall synliggöra den politiska
viljeinriktningen och förhållningssätt för vindkraft i kommunen.
Översiktsplanen har en central och viktig roll i kommunernas arbete att
formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan
ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
Utan en aktuell översiktsplan, i detta fall tematiskt tillägg för vindkraft, tar
inte kommunen sitt fulla ansvar utifrån planmonopolet. Det innebär att beslut
om föreslagen markanvändning är lämplig, eller ej, gällande större
etableringar blir långsamma, dåligt förankrade hos medborgare samt
rättsosäkra.
Krokoms kommuns översiktsplans tematiska tillägg för vindkraft antogs av
kommunfullmäktige den 29 september 2010.
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Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
Den 23 februari 2011 reviderades planen och då togs området Storbacken
bort som större etableringsområde ur planen.
Alla Sveriges kommuner är skyldiga att se över planen varje mandatperiod
och den 12 juni 2019 begärde kommunfullmäktige en aktualitetsprövning av
länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift var då att se över kommunens samtliga
översiktsplaner. Det som tydligt framkom i svaret från länsstyrelsen, i den så
kallade sammanfattade redogörelsen, är att länsstyrelsen utefter sina
överprövningsgrunder konstaterar att den kommuntäckande översiktsplanen
"framtidsplan för Krokoms kommun" och vindkraftsplanen bör revideras.
För att få kännedom om de politiska partiernas ställningstagande till det
befintliga tematiska tillägget för vindkraft lät samhällsbyggnadsnämnden
alla i kommunfullmäktige representerade partier besvara en enkät. Syftet var
att den skulle komplettera länsstyrelsens sammanfattande redogörelse och ge
ytterligare underlag inför beslut om det finns behov av en revidering av det
tematiska tillägget eller ej.
Svaren på enkäten visar att partierna inte står bakom den aktuella planens
viljeinriktning. Det som bland annat framkommer är att man saknar ett
övergripande aktuellt resonemang kring kommunal och lokal nytta,
äganderätt samt ny teknik i den befintliga planen. Det finns även en samsyn i
att åter pröva de utpekade vita bedömningsområdena samt att se över om det
finns behov av att peka ut nya områden.
Det finns med andra ord ett behov av att revidera det tematiska tillägget för
vindkraft.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 9 juni 2021, § 139
Samhällsbyggnadsnämnden 8 juni 2021, § 60
Samhällsbyggnadsnämnden 28 april 2021, § 46
Kommunfullmäktige 4 mars 2021, § 7
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Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Carl-Oscar Franzon, M, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår i tillägg att en aktiv arbetsgrupp med
Krokoms kommuns samebyar, delegerade tjänstemän och politiker ska
tillsättas. Arbetsgruppen ska ledas av representanter från Krokoms kommuns
samebyar.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att det tillsätts en politisk styrgrupp där
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige ingår.
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att samerna blir involverade redan från
början av arbetet när vindkraftsplanen ska revideras.
Marie Svensson, V, föreslår avslag till Rasmus Ericssons, KD,
tilläggsförslag.
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram projektplan som startar med de
delar som är allmänna så att de kommande nationella direktiven och
uppdragen hinner komma på plats. Länsstyrelserna ska enligt utsago få
medel att tillsammans med kommunerna revidera planer. Det är viktigt att
man tar med det i planeringen så pengarna används på bästa sätt.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag.
Jannike Hillding, M, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag
samt bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag.
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Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
Ajournering begärs klockan 17.57-18.17.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag
samt bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag
samt bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag.
Carl-Oscar Franzon, M, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S,
tilläggsförslag samt bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag.
Claes-Göran Bergh, S, Sune Sjöström, SD och Ronny Karlsson, SD, yttrar
sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige att besluta om att översiktsplanens tematiska tillägg för
vindkraft ska revideras.
Till det har kommit fyra tilläggsförslag.
Ordförande kommer först fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag och
sedan frågar hon på tilläggsförslagen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget om att en aktiv arbetsgrupp med Krokoms
kommuns samebyar, delegerade tjänstemän och politiker ska tillsättas.
Arbetsgruppen ska ledas av representanter från Krokoms kommuns
samebyar, finner ordförande att kommunfullmäktige avslår det.
Efter fråga på tilläggsförslaget om att det tillsätts en politisk styrgrupp där
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige ingår, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
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Revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen
Efter fråga på tilläggsförslaget om att samerna blir involverade redan från
början av arbetet när vindkraftsplanen ska revideras, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget om att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram projektplan som startar med de
delar som är allmänna så att de kommande nationella direktiven och
uppdragen hinner komma på plats. Länsstyrelserna ska enligt utsago få
medel att tillsammans med kommunerna revidera planer. Det är viktigt att
man tar med det i planeringen så pengarna används på bästa sätt, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sven Höckert, S, väljs till ledamot i socialnämnden.
2. Anders De Sinegube, S, väljs till ny ersättare i socialnämnden efter Sven
Höckert, S.
3. Brigitte Larssons, M, avsägelse från uppdraget som lekmannarevisor i
Krokomsbostäder AB godkänns.
4. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022.
_____________________________________________________________
Sven Höckert, S, föreslås till ledamot i socialnämnden.
Efter fråga på att välja Sven Höckert, S, till ledamot i socialnämnden finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Anders De Sinegube, S, föreslås till ny ersättare i socialnämnden efter Sven
Höckert, S.
Efter fråga på att välja Anders De Sinegube, S, till ny ersättare i
socialnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Brigitte Larsson, M, säger ifrån sig uppdraget som lekmannarevisor i
Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
De som sagt ifrån sig
De valda
Berörda nämnder, bolag
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret
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Meddelanden
1

2

3

Dnr 28
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Östersunds kommun:
protokollsutdrag 210517, § 11 - Budget 2022
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Östersunds kommun:
protokollsutdrag 210517, § 12 –
Budgetuppföljning/delårsbokslut/prognos 2021

4

Dnr KS 20/234
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 210428 § 47,
Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås

5

Dnr KS 20/240
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 210428 § 48,
Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl

6

7

8

Justerandes sign

Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag regionfullmäktige
210414 § 51, Ansvarsprövning för år 2020 för regionens nämnder och
förbund som regionen är medlem i

Dnr KS 20/270
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 210428 § 50,
Medborgarförslag – Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn
1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende
Dnr KS 20/289
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 210428 § 49,
Medborgarförslag – Lekpark, Strindbergs väg
Dnr KS 20/313
Bräcke kommun: protokollsutdrag 210421, Kf § 15 – Hemställan från
Jämtlands Räddningstjänstförbund om hantering av särskilda medel för
operativ ledning
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Meddelanden
9

Östersunds kommun: protokollsutdrag 210429, Kf § 99, Hemställan –
hantering av särskilda medel – Utökat åtagande angående operativ
ledning av räddningstjänsten

Dnr KS 20/343
10 Projektledare: policy och riktlinjer för medborgardialog, testperiod 15
april 2021 till 15 april 2022
_____
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 2020/273
Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast maj 2021.
Ärendet på kommunfullmäktige mars 2021.

Dnr KS 2021/098
3 Motion - Bygg en gästbrygga i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast
november 2021.
Dnr KS 2021/136
4 Motion - För en friskare äldre befolkning, elparcyklar till kommunens
särskilda boenden. Motionen remitteras till socialnämnden för besvarade
i kommunfullmäktige senast november 2021.
5

Justerandes sign

Dnr KS 2021/137
Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarade i kommunfullmäktige senast november
2021.
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Meddelanden
Dnr KS 2021/138
6 Motion - Om kommunen kan upphandla ett antal kor för att kunna
servera lokalproducerat kött inom äldreomsorg och skola. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i
kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden
har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden och göra ett samlat svar.
7

8

Dnr KS 2021/145
Motion - Öka tillgänglighet för våra lokala producenter att sälja närodlat
kött till kommunala verksamheter. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i kommunfullmäktige senast
november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att föra en
dialog med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och göra
ett samlat svar.
Dnr KS 2021/146
Motion - Lokal livsmedelsstrategi för sund, säker och närproducerad
mat. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarade i
kommunfullmäktige senast november 2021. Samhällsbyggnadsnämnden
har i uppdrag att föra en dialog med socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden och göra ett samlat svar.

Dnr KS 2021/170
9. Motion – Tillgänglighet. Motionen skickas till kommunstyrelsen för
remittering.
Dnr KS 2021/171
10 Motion – Kommunala avgifter. Motionen skickas till kommunstyrelsen
för remittering.
Dnr KS 2021/172
11 Motion – Ny förskola i Ås. Motionen skickas till kommunstyrelsen för
remittering.
Dnr KS 2019/296
12 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
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Meddelanden
Dnr KS 2019/315
13 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
14 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden (beslut
barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2020) och kommunstyrelsen
som själv svarar på förslaget senast i oktober 2020.
Dnr KS 2020/194
15 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för
mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås.
Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och
fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på
förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/233
16 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv
svarar på förslaget senast i april 2021.
Dnr KS 2020/235
17 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 2020/251
18 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning senast april
2021.
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Dnr KS 2020/252
19 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 2021/031
20 Medborgarförslag - Satsa på skidåkningen lika mycket som ni gör på
fotbollen i centralorten Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i september 2021.
Dnr KS 2021/043
21 Medborgarförslag - Förbättra säkerheten i trafiken runt Änge skola,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
som själv svarar på förslaget senast i september 2021.
Dnr KS 2021/058
22 Medborgarförslag - Bättre användande av lokalerna på Nyhedens skola.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i september 2021.
Dnr KS 2021/116
23 Medborgarförslag - Besluta om att rödmarkera hela Offerdal i
kommunens vindkraftsplan för framtida vindkraftsetableringar.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i november 2021.
Dnr KS 2021/101
24 Medborgarförslag - Ås båthamn och utveckling av Täng 2:81.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i november 2021.
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Meddelanden
Dnr KS 2021/118
25 Medborgarförslag - Se över trafiksituationen vid Aspås skola och
förskola för att skapa en trygg och säker miljö för barnen.
Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på
förslaget senast i november 2021.
Dnr KS 2021/124
26 Medborgarförslag - Stängsel/staket vid Skolvägen/Genvägen i Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
som själv svarar på förslaget senast i november 2021.
Dnr KS 2021/159
27 Medborgarförslag - Trafiksituationen på torget i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv svarar på
förslaget senast i december 2021.
_____
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Avslutning
1:e vice ordförande Stina Kimselius, M, förklarar mötet avslutat.
_____
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Upprops- och voteringslista
Omröstningar
Närvaro

§ 48

Björn Hammarberg
(t.o.m 15.00, § 44-51)
Jannike Hillding

L

X

L

X

Bengt Olofsson
(Frida Skoog §§ 47-58)

L

Carl-Oscar Fransson

L

X

Stina Kimselius

L

X

Leif Holm

L

X

E

X

Ledamöter
-

Tjänstgörande ersättare

Ja

§
Nej Avstår Ja

Moderaterna

-

Frida Skoog (§§ 47-58)

-

Ulf Wärdell

-

Anders Berglund

Centerpartiet
Gunnar Hellström (Maria Söderberg)

-

Karin Jonsson

L

X

Hans Åsling

L

X

Karin Häggqvist

L

X

Andreas Karlsson

L

X

Astrid Lönn Jern

L

X

Karin Wallén

L

X

Bengt Nord

L

X

Lena Andersson

L

X

Harot Basil

L

X

Sarah Lundmark (Håkan Larsson)

-

Tommy Lennartsson

L
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Utdragsbestyrkande

§
Nej Avstår Ja

Nej Avstår

Sida
2(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 juni 2021

Kommunfullmäktige
ggg

Omröstningar
Ledamöter
-

Tjänstgörande ersättare

Närvaro

§ 48

E

X

E

X

Ja

§
Nej Avstår Ja

Centerpartiet, forts
-

Maria Söderberg

-

Morgan Movérare

-

Mathias Friman

-

Andreas Axelsson

-

Håkan Larsson

-

Thomas Pålsson

Kristdemokraterna
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson)
-

Rasmus Ericsson

E

X

Arbetarepartiet –
Socialdemokraterna
Sture Hernerud

L

X

Maria Jacobsson

L

X

Annika Hansson

L

X

Mikael Karlsson

L

X

Leif Jonsson (Maj Söderström § 52-58)

L

X

Jenny Palin

L

X

Yvonne Rosvall (Monica Dahlén)

-

Peter Grundström (Carina Fröberg)

-

Katarina Rosberg (t.o.m 14.45, § 44-51)

L

X

Claes-Göran Bergh

L

X

Sven Höckert

L

X

Carina Grahn Hellberg

L

X

Rolf Lilja

L

X

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§
Nej Avstår Ja

Nej Avstår

Sida
3(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 juni 2021

Kommunfullmäktige
ggg

Ledamöter
-

Närvaro

Tjänstgörande ersättare

Omröstningar
§ 48
Ja

§
Nej Avstår Ja

Arbetarepartiet –
Socialdemokraterna, forts
-

Monica Dahlén

E

X

-

Kjell Nilsson

-

Carina Fröberg

E

X

-

Maj Söderström (§§ 52-58)

E

-

Alf Edfeldt

-

Ulla Jönsson

-

Ove Norrman

Vänsterpartiet
Marie Svensson

L

X

Nehro Mostafaee

L

X

Mona Puttick (Ulla-Greta Rexner)

-

-

Ulla-Greta Rexner

E

X

-

Krister Lundström

L

X

Ronny Karlsson

L

X

Jan Englund

L

X

Claes Sundberg

L

X

Sune Sjöström

L

X

Miljöpartiet de Gröna
Jan Runsten
-

Eva Ljungdahl

-

Dmitar Savic´

Sverigedemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§
Nej Avstår Ja

Nej Avstår

Sida
4(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 juni 2021

Kommunfullmäktige
ggg

Omröstningar
Ledamöter
-

Tjänstgörande ersättare

Närvaro

§

§

Ja

Nej Avstår Ja

Sverigedemokraterna, forts
-

Madeleine Reppe

-

Johnny Olofsson

Jämtland Väl Krokom
Niclas Höglund
-

Jasem Alshih

-

Åke Ringdahl

Justerandes sign

L

X

35 L

27 Ja

8E

14 Nej

43

41

Utdragsbestyrkande

§
Nej Avstår Ja

Nej Avstår

