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Ks § 226 Dnr 2020-000002  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.    

_____________________________________________________________ 
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Ks § 227 Dnr 2020-000158  

Kommunfullmäktiges arbetsordning - Sammanträde på 
distans 

Kort sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att arbetsordningen ändras.           

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget 

förslag till beslut.       

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår ändring i kommunfullmäktiges 

arbetsordning angående sammanträden på distans.                      

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 201124 

Förslag från kommunfullmäktiges presidium 201124 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att stryka ”om särskilda skäl föreligger” i kommunfullmäktiges presidiums 

förslag.  

Marie Svensson, V, föreslår att ”om särskilda skäl” definieras.  

Rasmus Ericsson, KD, Karin Jonsson, C, Maria Jacobsson, S och Björn 

Hammarberg, M, yttrar sig.  
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Ks § 227 (forts) Dnr 2020-000158  

Kommunfullmäktiges arbetsordning - Sammanträde på 
distans 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har 

ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.    

Till det har kommit ett nytt förslag.  

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.   

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 

kommunstyrelsen bifaller grundförslaget. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 228 Dnr 2020-000150  

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente - 
Sammanträde på distans 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår ändring i 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente angående sammanträden på distans.            

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2020, § 124.                 

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 201123 

Samhällsbyggnadsnämnden den 28 oktober 2020, § 124 
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Ks § 228 (forts) Dnr 2020-000150  

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente - 
Sammanträde på distans 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att stryka ”om särskilda skäl föreligger” i samhällsbyggnadsnämndens 

förslag.  

Marie Svensson, V, föreslår att ”om särskilda skäl” definieras.  

Björn Hammarberg, M, föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att stryka texten ”Samhäl1sbyggnadsnämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämndens 

sammanträden.”  

Jan Runsten, MP, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har 

ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.    

Till det har kommit ett förslag från Marie Svensson, V och ett förslag från 

Björn Hammarberg, M.  

Ordförande kommer ställa grundförslaget mot Björn Hammarbergs, M 

föreslag och efter det kommer ordförande fråga på Marie Svenssons, V 

förslag.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget mot Björn Hammarbergs, M, förslag finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller Björn Hammarbergs, M, förslag.  

Efter fråga på Marie Svenssons, V, förslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 229 Dnr 2020-000149  

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde 
på distans 

Kort sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet och föreslår ändring i bygg- 

och miljönämndens reglemente angående sammanträden på distans.                    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet den 5 november 2020, § 116.                  

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 201123 

Bygg- och miljönämnden den 5 november 2020, § 116 
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Ks § 229 (forts) Dnr 2020-000149  

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde 
på distans 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att stryka ”om särskilda skäl föreligger” i bygg- och miljönämndens förslag.  

Marie Svensson, V, föreslår att ”om särskilda skäl” definieras.  

Björn Hammarberg, M, föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att stryka texten ”Bygg- och miljönämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämndens 

sammanträden.”  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har 

ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.    

Till det har kommit ett förslag från Marie Svensson, V och ett förslag från 

Björn Hammarberg, M.  

Ordförande kommer ställa grundförslaget mot Björn Hammarbergs, M 

föreslag och efter det kommer ordförande fråga på Marie Svenssons, V 

förslag.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget mot Björn Hammarbergs, M, förslag finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller Björn Hammarbergs, M, förslag.  

Efter fråga på Marie Svenssons, V, förslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det.  

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 230 Dnr 2020-000148  

Socialnämndens reglemente - Sammanträde på distans 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår ändring i socialnämndens 

reglemente.           

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 

Socialnämnden har behandlat ärendet den 17 november 2020, § 160.                    

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 201123 

Socialnämnden den 17 november 2020, § 160 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att stryka ”om särskilda skäl föreligger” i socialnämndens förslag.  

Marie Svensson, V, föreslår att ”om särskilda skäl” definieras. 
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Ks § 230 (forts) Dnr 2020-000148  

Socialnämndens reglemente - Sammanträde på distans  

Björn Hammarberg, M, föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att stryka texten ”Socialnämnden får bestämma vad som 

närmare ska gälla om deltagande på distans i nämndens sammanträden.”  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har 

ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.  

Till det har kommit ett förslag från Marie Svensson, V och ett förslag från 

Björn Hammarberg, M.  

Ordförande kommer ställa grundförslaget mot Björn Hammarbergs, M 

föreslag och efter det kommer ordförande fråga på Marie Svenssons, V 

förslag.  

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget mot Björn Hammarbergs, M, förslag finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller Björn Hammarbergs, M, förslag.  

Efter fråga på Marie Svenssons, V, förslag finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår det.    

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 231 Dnr 2020-000305  

Begäran om tilläggsanslag 2020 - Socialnämnden 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar nämnden 

tilläggsanslag.            

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. 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. 

_____________________________________________________________   

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. S återkommer till 

kommunfullmäktige.  

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. V återkommer till kommunfullmäktige. 

_____ 

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.  

Presidiet föreslår kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beviljar 

socialnämnden tilläggsanslag med 8,1 mkr för år 2020 som kompensation 

för merkostnader för Covid-19.                

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 201125 

Socialnämnden den 17 november 2020, § 156 
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Ks § 231 (forts) Dnr 2020-000305  

Begäran om tilläggsanslag 2020 - Socialnämnden 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja 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. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 232 Dnr 2020-000237  

Policy Flaggning - revidering 

Kort sammanfattning 

Efter återremiss föreslås reviderad flaggpolicy antas.                  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige antar reviderad flaggpolicy med tillägg att 

”Arbetarrörelsens dag” läggs till vid 1 maj under punkt 1.2 Allmänna 

flaggdagar.    

_____________________________________________________________ 

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.                               

Underlag för beslut  

Presidiets förslag 201125 

Kommunstyrelsen den 16 november 2020, § 216 

Flaggpolicy, den 25 november 2020 

Beslut försvarsdepartementet veterandagen, den 24 maj 2017 
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Ks § 232 (forts) Dnr 2020-000237  

Policy Flaggning - revidering 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att ”Arbetarrörelsens dag” läggs till vid 

1 maj under punkt 1.2 Allmänna flaggdagar.    

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V förslag.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta reviderad flaggpolicy. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag.   

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 

tilläggsförslaget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

det.     

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 

bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Ks § 233 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.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

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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Ks § 233 (forts) 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  

Tjänsteutlåtande 11 november 2020 

Förslag till Ägardirektiv med förslag till ändringar införda 

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. ( Så meningen blir 

”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. 

Björn Hammarberg, M, föreslår en redaktionell ändring under punkt 3 i 

ägardirektiven.  

Maria Jacobsson, S, Niclas Höglund, JVK och Jan Runsten, MP yttrar sig.   
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Revidering av ägardirektiv för Krokomsbostäder AB 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna 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 och ett förslag om en redaktionell 

ändring under punkt 3 i ägardirektiven. 

Ordförande kommer först fråga på grundförslaget med den redaktionella 

ändringen och sedan frågar hon på tilläggsförslagen, var för sig.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på grundförslaget med den redaktionella ändringen finner 

ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.  

Efter fråga på tilläggsförslagen var för sig finner ordförande att 

kommunstyrelsen avslår dessa. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

 


