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Kf § 29

Dnr 2020-000012

Öppnande
Ordförande vid dagens möte, Stina Kimselius, M, hälsar alla välkomna och
öppnar mötet klockan 10.00.
Nya ledamöter och ersättare
Sven Höckert är ny ledamot för Socialdemokraterna.
Alf Edfeldt är ny ersättare för Socialdemokraterna.
Protokollets justering och val av justerare
Jannike Hillding, M och Niklas Rhodin, S, utses att justera protokollet
onsdagen den 20 maj 2020.
Upprop
Vid uppropet noteras 18 ledamöter och 4 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 6
maj 2020 och kallelse skickades ut den 30 april 2020.
Fastställande av dagordning
Ärende 22 ”Rambudget 2021, plan 2022-2023 - Flytt av tidplan för
budgetbeslut” samt ärende 23 "Bildande av dotterbolag" läggs till på
dagordningen. I övrigt fastställs dagordningen.
Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige
1. Marie Svenssons, V, fråga till kommunstyrelsens ordförande Karin
Jonsson, C, om HBTQ-frågor.
2. Marie Svenssons, V, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jannike Hillding, M, om ny personalkategori i förskolan.
Informationer
Aktuellt från kommunfullmäktige
Stina Kimselius, 1:e vice ordförande
 Kvittat kommunfullmäktige
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Kf § 29 (forts)

Dnr 2020-000012

Öppnande
Aktuellt från kommunstyrelsen
Karin Jonsson, ordförande
 Corona
 Krisledningsnämnden
 Ärenden i kommunstyrelsen
 Ny organisation
 Ekonomin
Jämtlands Gymnasieförbund
Mikael Cederberg, förbundsdirektör
VA-taxan 2021
Katarina Fredriksson, verksamhetschef vatten
VA-infrastrukturen
Katarina Fredriksson, verksamhetschef vatten, Ulla Schill,
samhällsbyggnadschef, Tomas Nilsson, plan- och fastighetschef, Björn
Torbjörnsson, ekonomichef och Christine Månsson, ekonom
Årsredovisning 2019, Krokoms kommun
Jonas Törngren, kommundirektör, Björn Torbjörnsson, ekonomichef och
Hanna Vesterlund, HR-chef, informerar i samband med ärendet.
_____
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Kf § 30

Dnr 2020-000013

Allmänhetens frågestund
Det är ingen från allmänheten som ställer frågor vid allmänhetens
frågestund.
_____
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Kf § 31

Dnr 2020-000014

Frågor
Marie Svensson, V, frågar kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, C,
om hur Krokoms kommun jobbar med HBTQ-frågor.
Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande svarar
HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Detta är
en i många avseenden utsatt grupp som vi vet i högre grad än övriga grupper
är utsatt för hot och våld, trakasserier och psykisk ohälsa.
Krokoms kommun arbetar generellt för ett inkluderande samhälle där alla
ska bemötas respektfullt och jämlikt, utifrån sina specifika behov. Våra
styrdokument reglerar detta och vi följer också diskrimineringslagens
bestämmelser.
Vad gör vi: Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då hissas regnbågsflaggor på
kommunens officiella flaggstänger i Krokom, Änge och Föllinge. Flera
skolor flaggar också på eget initiativ.
Skolan arbetar aktivt med att synliggöra denna grupp och stötta enskilda
individer. Kuratorerna leder arbetet och för dialog med arbetslagen på alla
skolor. I årskurs 5, när man börjar prata med elever om sexualitet, är
kuratorerna med och pratar om normer och förhållningssätt och då
inkluderas samtal kring HBTQ. Under högstadiet genomförs ett antal
insatser kopplat till sexualitet, både styrt av skolan och under elevens fria
val. Samtal förs om sexualitet, porr och koppling till psykisk hälsa.
Som riktad insats bjöd högstadieskolan i Ås in en ung HBTQ-person som
gästföreläsare. Föreläsningen var välbesökt och uppskattad. Planen var att
fortsätta med övriga högstadieskolor men det har tyvärr fått skjutas upp på
grund av Corona.
Socialförvaltningen gör inga specifikt riktade insatser till gruppen HBTQ
utan där arbetar man med ett inkluderande förhållningssätt som går ut på att
alla individer ska bemötas respektfullt utifrån sina specifika behov och
förutsättningar - oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller annan
förutsättning som påverkar individen.
_____
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Kf § 31 (forts)

Dnr 2020-000014

Frågor
Marie Svensson, V, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jannike Hillding, M, om ny personalkategori i förskolan: Inom
förskoleverksamheten planerar man att anställa en ny kategori, de med
högskolepoäng i pedagogik (minst 15 poäng). Vad är det som gör att man
behöver ytterligare en kategori inom förskoleverksamheten?
Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar
Detta är ett försök som en kommun i Malmö har på försök.
Anledningen är att hitta ett sätt att höja kompetensen inom förskolan när man
inte kan få tag i förskolelärare.
Har man en högskoleutbildning men inte är utbildad förskolelärare så kanske
man inte vill ta ett jobb som barnskötare.
Detta är inte infört eller beslutat om i Krokoms kommun utan det kommer
upp till nämnden den 9 juni.
_____
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Kf § 32

Dnr 2020-000015

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Dnr KS 2020/144
1 Motion – Höj elevavgiften för kulturskolan. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
2

Dnr KS 2020/088
Medborgarförslag – Kolonilotter i Nälden. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i november 2020.

Dnr KS 2020/125
3 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning i Änge, Offerdal.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i november 2020.
4

Dnr KS 2020/133
Medborgarförslag – Nödvändigt att få ner hastigheten runt skolan i
Änge, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i
november 2020.

Dnr KS 2020/145
5 Medborgarförslag – Sänkt hastighet i Änge samhälle, Offerdal.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i november 2020.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Remissinsatser
Kommunstyrelsen
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Kf § 33

Dnr 2020-000016

Dialog med revisorerna
Kjell Brickman, kommunrevisor, redovisar en revisionsrapport – Granskning
av kommunens rutiner vid orosanmälningar.
Andreas Karlsson, C och Marie Svensson, V, yttrar sig.
_____
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Kf § 34

Dnr 2020-000089

Årsredovisning 2019, Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Kommunens årsredovisning för 2019 har upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019.
2. Kommunfullmäktige antar en åtgärdsplan för att återställa det negativa
balanskravsresultatet år 2019 om -12,8 mnkr genom positiva resultat i
budget för åren 2020-2022 som överstiger detta underskott.
Kommunfullmäktige har beslutat om Rambudget för år 2020 och plan för
åren 2021 och 2022. Resultaten dessa år täcker nivån som krävs för ett
återställande av underskottet för 2019.
3. Årsbokslut 2019 justeras redaktionellt så att budgeterat resultat blir 0, i
överrensstämmelse med kommunfullmäktiges beslut i september 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunens årsredovisning för 2019 har upprättats och överlämnas nu till
kommunfullmäktige. Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns
resultat år 2019 är minus 12,8 miljoner kronor, vilket är 22,8 mnkr sämre än
budgeterat.
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna ska överstiga
kostnaderna. Krokom uppfyller inte balanskravet för 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att anta en åtgärdsplan för
att återställa det negativa balanskravsresultatet år 2019 om -12,8 mnkr
genom positiva resultat i budget för åren 2020-2022 som överstiger detta
underskott.
Kommunfullmäktige har beslutat om Rambudget för år 2020 och plan för
åren 2021 och 2022. Resultaten dessa år täcker nivån som krävs för ett
återställande av underskottet för 2019.
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Kf § 34 (forts)

Dnr 2020-000089

Årsredovisning 2019, Krokoms kommun
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 79
Tjänsteutlåtande 6 april 2020
Årsredovisning 2019, Krokoms kommun maj 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att årsbokslut 2019 justeras redaktionellt så att
budgeterat resultat blir 0, i överrensstämmelse med kommunfullmäktiges
beslut i september 2019.
Björn Hammarberg, M, Monica Dahlén, S, Marie Svensson, V, Andreas
Karlsson, C och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019. Kommunfullmäktige
antar en åtgärdsplan för att återställa det negativa balanskravsresultatet år
2019 om -12,8 mnkr genom positiva resultat i budget för åren 2020-2022
som överstiger detta underskott. Kommunfullmäktige har beslutat om
Rambudget för år 2020, och plan för åren 2021 och 2022. Resultaten dessa
år täcker nivån som krävs för ett återställande av underskottet för 2019.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på kommunstyrelsens förslag och sedan
frågar hon på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Kf § 34 (forts)

Dnr 2020-000089

Årsredovisning 2019, Krokoms kommun
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef för revidering enligt beslut punkt 3. Den
reviderade årsredovisningen skickas sen till krokoms.kommun@krokom.se
Revisorerna
Sakkunnigt biträde
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Kf § 35

Dnr 2020-000141

Årsredovisning 2019, Krokomsbostäder AB
Kort sammanfattning
Årsredovisning för 2019 har överlämnats till ägarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB
år 2019.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i
Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2019 enligt
revisorernas tillstyrkan.
_____________________________________________________________
Jäv
Hans Åsling, C och Maria Jacobsson, S, anmäler Jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
De ekonomiska målen utgår ifrån att bolaget ska klara en balans mellan
nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd med de resurser som
bolaget förfogar över. Investeringar och förvaltningskostnader ska hållas på
nivåer som säkerställer ett långsiktigt hållbart kassaflöde och
marknadsvärde.
Övergripande ekonomiska mål från 2019 och tills vidare:
Bolaget ska ha en direktavkastning som i genomsnitt över en femårsperiod
från och med utgången av 2019 motsvarar 5 %. Direktavkastningen för 2019
blev 5,32 procent (4,89 %).
Bolagets soliditet bör vara som lägst 15 procent. Soliditeten har för 2019
ökat till 18,7 procent (17,6). Under kommande år räknar bolaget med att
nyproduktion kommer sänka soliditeten något men att den kommer överstiga
målet om lägst 15 procent soliditet.
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Kf § 35 (forts)

Dnr 2020-000141

Årsredovisning 2019, Krokomsbostäder AB
Bolagets belåningsgrad får högst vara 70 procent. Belåningsgraden var vid
utgången av räkenskapsåret 56,4 procent (58,6 %). Belåningsgraden
beräknas öka under kommande år på grund av planerad nyproduktion men
ändå vara inom målet om högst 70 procent belåningsgrad.
Lägenhetsbeståndet består av 1135 lägenheter samt 111 bostäder i
äldreboenden totalt 1246 bostäder, vilket är 22 fler än föregående år.
Tillskottet av lägenheter kommer från de nybyggda husen på Iduns väg i Ås.
Antalet vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 51 stycken motsvarande
4,1 procent av lägenhetsbeståndet vilket är 42 stycken fler än 2018.
För 2018 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på 5 088 tkr
(8 091 tkr). Resultatet efter skatt uppgår till 3 867 tkr (2 506 tkr).
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 80
Tjänsteutlåtande 6 april 2020
Årsredovisning, Krokomsbostäder AB 2019, inklusive revisorernas yttrande
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år
2019. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i
Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2019 enligt
revisorernas tillstyrkan.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Kf § 36

Dnr 2020-000167

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
2. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden och
dess ledamöter, verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
3. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden och
dess ledamöter, verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
4. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden och dess ledamöter,
verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
5. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
6. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess ledamöter,
verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
7. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
8. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnden för
upphandlingssamverkan mellan länets kommuner och dess ledamöter,
verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
9. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
10. Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden i Krokom,
Åre och Östersund och dess ledamöter, verksamhetsåret 2019, enligt
revisorernas tillstyrkan.
11. Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.
_____________________________________________________________
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Dnr 2020-000167

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2019
Jäv
Under punkten 1, kommunstyrelsen, anmäler följande Jäv: Andreas
Karlsson, C, Hans Åsling, C, Karin Wallén, C, Rasmus Ericsson, KD, Karin
Jonsson, C, Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Ronny Karlsson, SD,
Marie Svensson, V, Björn Hammarberg, M, Jannike Hillding, M, Stina
Kimselius, M, Annika Hansson, S och Nehro Mostafaee, V.
Under punkten 2, samhällsbyggnadsnämnden, anmäler följande Jäv: Leif
Jonsson, S, Rasmus Ericsson, KD, Sara Lundmark, C, Carina Grahn
Hellberg, S och Karin Jonsson, C.
Under punkten 3, barn- och utbildningsnämnden, anmäler följande Jäv:
Jannike Hillding, M, Astrid Lönn Jern, C, Katarina Rosberg, S, Stina
Kimselius, M, Monica Dahlén, S och Carina Grahn Hellberg, S.
Under punkten 4, socialnämnden, anmäler följande Jäv: Andreas Karlsson,
C, Karin Wallén, C, Rasmus Ericsson, KD, Marie Svensson, V, Monica
Dahlén, S, Stina Kimselius, M, Clas Sundberg, SD och Ronny Karlsson, SD.
Under punkten 5, bygg- och miljönämnden, anmäler följande Jäv: Annika
Hansson, S.
Under punkten 6, valnämnden, anmäler följande Jäv: Björn Hammarberg, M.
Under punkten 7, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och
länets kommuner, anmäler följande Jäv: Andreas Karlsson, C.
Under punkten 8, nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets
kommuner, anmäler följande Jäv: Niklas Rhodin, S.
Under punkten 9, gemensam nämnd för samverkan inom drift och service,
utveckling samt specialistfunktioner, anmäler följande Jäv: Niklas Rhodin, S
och Björn Hammarberg, M.
_____
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Dnr 2020-000167

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2019
Beskrivning av ärendet
I revisionsberättelse för 2019 skriver revisorerna;
Vi bedömer sammantaget att styrelse, socialnämnd och barn- och
utbildningsnämnden i Krokoms kommun i huvudsak har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och men ur ekonomisk synpunkt inte
helt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer sammantaget att övriga nämnder i Krokoms kommun har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer trots ovanstående noteringar att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll inte är helt
tillfredsställande och behöver utvecklas ytterligare.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella målen som fullmäktige uppställt avseende likviditet och soliditet.
Däremot uppnås inte resultatmålet som fullmäktige uppställt.
Vi kan inte bedöma resultatet i årsredovisningen med avseende på
verksamhetsmålen som fullmäktige uppställt då det inte är möjligt att
objektivt verifiera utfallet av redovisningen eftersom det inte finns några
mätbara och målsatta indikatorer.
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, redovisar för revisorernas
ansvarsprövning där revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden,
gemensamma nämnden får upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets
kommuner, nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner,
gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner och överförmyndarnämnden i Krokom, Åre och
Östersund, för 2019.
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Dnr 2020-000167

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2019
Underlag för beslut
Revisionsberättelse 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, revisorernas förslag, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden,
valnämnden, gemensamma nämnden får upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och
länets kommuner, nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets
kommuner, gemensam nämnd för samverkan inom drift och service,
utveckling samt specialistfunktioner och överförmyndarnämnden i Krokom,
Åre och Östersund, verksamhetsåret 2019, enligt revisorernas tillstyrkan.
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Efter fråga på förslagets elva punkter, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Kopia till
Nämnderna
Revisorerna
Sakkunnigt biträde
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Dnr 2020-000104

Årsredovisning 2019, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kort sammanfattning
Årsredovisning för 2019 har överlämnats till ägarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förbundet redovisar ett positivt resultat på +3,6 mnkr. Detta är i princip i
nivå med prognosen i delårsrapporten och bättre än budget som var ett
nollresultat. Anledningen till överskottet är ägarkommunernas inbetalningar
för självrisker för de stora skogsbränderna sommaren 2018. Dessa
inbetalningar uppgick till 4,4 mnkr. Förbundet tillåts behålla dessa i
kompensation för att den ekonomiska ramen för åren 2020 och 2021 förblir
oförändrad jämfört med 2019.
Enligt revisionsberättelsen för 2019 bedömer revisorerna att resultatet i
huvudsak är förenligt med de mål som direktionen ställt upp. Detta gäller
både de finansiella målen och verksamhetsmålen. Revisorerna tillstyrker att
respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar
ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 81
Tjänsteutlåtande 6 april 2020
Årsredovisning 2019, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Revisionsberättelse för år 2019, 17 mars 2020
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019
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Dnr 2020-000104

Årsredovisning 2019, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms
kommuns del, ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2020-000096

Årsredovisning 2019, Jämtlands Gymnasieförbund
Kort sammanfattning
Årsredovisning för 2019 har överlämnats till ägarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
_____________________________________________________________
Jäv
Jannike Hillding, M, Karin Wallén, C och Maria Jacobsson, S, och anmäler
Jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
För år 2019 redovisar förbundet ett överskott på 7,2 mnkr, att jämföras med
ett budgeterat nollresultat. Det negativa balanskravsresultat om -5,2 mnkr
som uppkom år 2018 kan därför regleras i sin helhet.
Det goda resultatet beror i huvudsak på tre saker. För det första så ger de
effektiviseringar i form av anpassning av personalkostnader som påbörjades
2018 full effekt under 2019. För det andra så är pensionskostnaderna för
2019 betydligt lägre än 2018, vilket till största delen är en engångseffekt av
att kostnaderna för 2018 redovisades fel och därför blev för höga, vilket
kompenserats för 2019. För det tredje så ökade antalet elever och därmed
intäkterna på ett antal utbildningar samtidigt som en ökad ekonomisk
medvetenhet gjort att tilldelade budgetar inte behövt nyttjas fullt ut.
Utöver det redovisade positiva resultatet, så har cirka 5,2 mnkr återbetalats
till ägarkommunerna. Krokoms andel av dessa uppgår till knappt 800 tkr.
Återbetalningen beror på en bestämmelse i förbundsordningen som anger att
om det egna kapitalet överstiger 4% av verksamhetens nettokostnader, så ska
överskjutande del återbetalas till ägarna, och fördelas efter ägarandel.
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Dnr 2020-000096

Årsredovisning 2019, Jämtlands Gymnasieförbund
Enligt revisionsberättelsen för 2019 bedömer revisorerna sammantaget att
direktionen för förbundet i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning
och beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 82
Tjänsteutlåtande 16 april 2020
Årsredovisning 2019, Jämtlands Gymnasieförbund, 2020-03-09
Revisionsberättelse för 2019, 2020-03-19
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Jämtlands
Gymnasieförbund. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns
del, ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
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Dnr 2019-000009

Motion - Fjärrundervisning i moderna språk
Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om fjärrundervisning i moderna språk.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses vara besvarad.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion:
Att Krokoms kommun inför/utökar fjärrundervisning på prov i något/några
av de moderna språken på någon/några av enheterna.
Att Krokoms kommun sedan följer upp fjärrundervisningen och då beslutar
om det skall fortsätta, utökas eller avslutas.
Svar på motion
Under nuvarande och tidigare läsår har fjärrundervisning använts i
modersmålsundervisningen. Båda metoderna som beskrivs i inlämnad
motion har använts.
I den utvärdering som gjorts av verksamhetschef för språk och integration
kan kommunen konstatera att fjärrundervisning där lärare sitter på egen ort
och förmedlar kunskaper via länk, fungerar mer tillfredsställande än i det
exempel som beskriver att lärare cirkulerar mellan olika enheter och
kombinerar undervisning i klassrum med undervisning på länk.
På grund av de pedagogiska svårigheter som försöket att undervisa från ett
klassrum med elever både i klassrum och via länk innebar, har den delen av
verksamheten ersatts med att lärare och elever reser för att få tillgång till
lärare i modersmål. Ren fjärrundervisning finns och pågår i dagsläget i
samiska, arabiska och somaliska.
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Dnr 2019-000009

Motion - Fjärrundervisning i moderna språk
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att ett upplägg i moderna
språk där lärare cirkulerar mellan skolor och kombinerar undervisning på
länk med undervisning i klassrum, riskerar att hamna i en liknande slutsats
som tidigare försök. Att erbjuda ren fjärrundervisning, förutsätter handledare
vid varje klassrum och det kan bli en utmaning att hantera inom tilldelad
ekonomisk ram.
Fjärrundervisning är trots tidigare erfarenheter av svårlösta utmaningar,
något som förvaltningen ser som ett spännande sätt att nyttja
lärarkompetenser i en kontext där behöriga lärare är svåra att rekrytera och
där avstånden är långa.
Elever i årkurs 6 är beroende av resor för att få tillgång till specialsalar. Att
införa fjärrundervisning i moderna språk kommer inte per automatik leda till
ett minskat resande. Anledningen till detta är att andra delar av timplanen
kräver att elever behöver resa för att kunna genomföra undervisning. Ett
exempel är slöjd.
Planen inför nästa läsår 20/21 är att inspireras av lagd motion och att under
våren -20, presentera ett förslag till ansvariga rektorer att göra ett försök att
genomföra fjärrundervisning som en pedagogisk metod i kombination med
traditionell undervisning. Fjärrundervisning på prov kommer då eventuellt
att genomföras i en avgränsad del av kommunen under en begränsad period.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 25 februari 2020, § 15
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 67
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Evert Jonsson, JVK och Jannike Hillding, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad.
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Dnr 2019-000009

Motion - Fjärrundervisning i moderna språk
Efter fråga på barn- och utbildningsnämndens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2019-000205

Motion - Inrätta demensteam med specialistkompetens
i Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Marie Svensson, V, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med förslag om inrättande av demensteam i Krokoms kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.
_____________________________________________________________
Reservation
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget
förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Marie Svensson, V, yrkar i en motion att demensteam med
specialistkompetens inrättas i Krokoms kommun.
Socialnämnden har behandlat motionen och föreslår att motionen avslås i sin
helhet.
Underlag för beslut
Socialnämnden 17 mars 2020, § 37
Motion – Inrätta demensteam med specialistkompetens i Krokoms kommun
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 68
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till motionen.
Monica Dahlén, S, föreslår bifall till motionen.
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till motionen.
Karin Wallén, C, föreslår bifall till socialnämndens förslag.
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Dnr 2019-000205

Motion - Inrätta demensteam med specialistkompetens
i Krokoms kommun
Rasmus Ericsson, KD, Björn Hammarberg, M och Niklas Rhodin, S, yttrar
sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller socialnämndens förslag.
Omröstning begärs.
De som bifaller socialnämndens förslag röstar Ja och de som bifaller
motionen röstar Nej.
Med 12 Ja och 10 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
socialnämndens förslag.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Socialnämnden
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Dnr 2019-000067

Motion - Bygglov över disk
Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om bygglov över disk.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering enligt bygg- och
miljönämndens förslag den 10 februari 2020, § 12.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion:
Att Krokoms kommun redovisar en plan för införande av “Bygglov över
disk” (snabbt förfarande kring enkla bygglov) före 2021.
Att Krokoms kommun inför “Bygglov över disk” (snabbt förfarande kring
enkla bygglov).
Bygg- och miljönämnden har behandlat motionen och föreslår att motionen
avslås med motivering som framgår i nämndens förslag den 10 februari
2020, § 12.
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden den 10 februari 2020, § 12
Motion – Bygglov över disk
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 69
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till motionen.
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
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Dnr 2019-000067

Motion - Bygglov över disk
Beslutsgång
Det finns ett förslag, bygg- och miljönämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen med motivering enligt bygg- och
miljönämndens förslag den 10 februari 2020, § 12.
Efter fråga på bygg- och miljönämndens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare, inklusive bygg- och miljönämndens protokollsutdrag 10
februari 2020, § 12
Bygg- och miljönämnden
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Dnr 2019-000163

Motion - En vattensäker kommun
Kort sammanfattning
Marie Svensson, V, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med förslag att Krokoms kommun ska bli en ”En vattensäker kommun”.
Detta enligt Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för certifiering
och därigenom höja tryggheten för allmänheten och kommuninvånarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen ”En vattensäker kommun” på
grund av de ekonomiska kostnader och personella resurser som
certifieringen tar i anspråk enligt punkt 3.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Punkt 1

Enligt bifogad Bilaga 1 med statistik från Räddningstjänsten Jämtland visar
den på ett väldigt lågt antal drunkningstillbud i Krokoms kommun. Frågan
har därför inte haft högsta prioritet för att ta fram skyddsåtgärder inom just
detta område. Dock ska det inom kommunen finnas en handlingsplan för
skydd mot olyckor där det beskrivs hur vi arbetar förebyggande och
systematiskt. I den planen kan vattensäkerheten ingå och vara en del.
Punkt 2

Enligt styrdokument ska skolans verksamhet dokumenteras. När det gäller
uppföljning av elevers kunskaper sker detta i och med betyg och i omdömen
i Infomentor.
Kunskapskraven för idrott och hälsa i åk 6 och åk 9 fångar att elever har de
förmågor som beskrivs i motionen.
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Dnr 2019-000163

Motion - En vattensäker kommun
Om eleven får ett godkänt betyg (minst betyget E) betyder det att eleven
uppfyller skolans mål. Om eleven får betyget F så dokumenteras orsaken till
detta i systemet Infomentor.
Punkt 3

I nuläget har Krokoms kommun en sommarsimskola för barn som fyller 6 år
och äldre om plats finns samt simundervisning i skolan verksamhet. För
övrigt har vi föreningen Krokom Parasport IF som bedriver simverksamhet
för personer med funktionsvariationer. Tidigare har vi även haft några
föreningar som haft simundervisning för nyanlända och invandrare men för
vuxna finns i dag ingen simundervisning i kommunens regi och inte heller
någon plan på hur vi ska öka simkunnigheten hos målgruppen.
För att kunna öka simkunnigheten hos vuxna bör kommunen erbjuda
simundervisning. För det krävs personal som både planerar, informerar och
genomför verksamheten. Uppsökande verksamhet kan behöva förekomma
för att nå personer med särskilda behov. Det behövs då rekryteras behöriga
simlärare eller istället utbildas nya då det vid tidigare rekryteringar varit brist
på sökande. Kostnaden eller del av kostnad för detta kan kommunen välja att
stå för eller låta deltagarna betala kostnaden med en avgift. Avgiften kan
såklart verka som ett hinder för behövande deltagare från att delta.
Punkt 4

Alla kommunens simlärare och badvakter har utbildning i hjärt-lungräddning
(HLR) och livräddning i vatten. De anställda får kontinuerlig fortbildning för
att bibehålla sin kompetens inom säkerhetsområdet. I kommunen finns i
nuläget inga övriga poolanläggningar som drivs av andra aktörer än
kommunen. Det finns dock en del föreningar som bedriver verksamhet i
kommunens badhus samt föreningar som sköter om och ansvarar för
badplatser utomhus i sjöar.
För att arbeta mer proaktivt mot föreningar behöver kommunen lägga mer
tid och resurser på informationsträffar och föreningsmöten. Eventuellt
kommer det även behövas ökat ekonomist stöd till föreningar om kommunen
kravställer viss kompetens och utbildning.
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Dnr 2019-000163

Motion - En vattensäker kommun
Punkt 5

Allmän information om säkerhet för vatten och is finns till viss del i
badhusen och på hemsidan. Utbildning i både säkerhet för både vatten och is
ingår för skolelever genom simlärarnas läroplan. Säsongsanpassad allmän
information sker också till viss del genom hemsida och sociala medier. Dock
ingen information som anpassas dagligen till ändrade väderförhållanden
angående till exempel isars bärighet med mera.
För att säkerställa och utöka korrekt uppdaterad allmän information på
badhus och hemsida krävs inga större åtgärder för vare sig resurser eller
kostnader. Allmän säsongsanpassad information löser sig likvärdigt. För att
kunna erbjuda specifik säsongsbaserad information som till exempel daglig
information över isar behöver vi använda oss av externa aktörer för att lösa.
Det kan vi göra genom länkningar via kommunens hemsida.
Punkt 6

Krokoms Turistbyrå som nu är nedlagd hade när den fanns utlåning och
uthyrning av flytvästar. I dagsläget är flytvästarna omplacerade till Krokoms
Camping som ansvarar för uthyrningen. Som betalning för tjänsten får de
behålla intäkterna för uthyrningen. Utrustning för säkerhet på is finns det
ingen att låna eller hyra i kommunen.
Beroende på krav på antal flytvästar och viktklasser så blir det en kostnad för
kommunen att förnya utslitna och gamla flytvästar. För issäkerhet är det
samma kostnader plus en kostnad för ett större inköp då vi inte har någon
sådan utrustning.
Sammanfattning
Som synes under punkterna 3-6 gör Krokoms kommun redan en hel del
arbete för att vara en vattensäker kommun. En del arbete kan vi även
utveckla och göra mer av med små resurser som till exempel information
genom olika kanaler. För att vara en certifierad vattensäker kommun krävs
dock en större insats med bland annat simskola för vuxna som kommer kräva
ökade resurser både ekonomiskt och personellt.
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Dnr 2019-000163

Motion - En vattensäker kommun
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 70
Tjänsteutlåtande 1 april 2020
Bilaga 1 Statistik räddningsinsatser drunkning och tillbud
Motion – En vattensäker kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen ”En vattensäker kommun” på grund av
de ekonomiska kostnader och personella resurser som certifieringen tar i
anspråk enligt punkt 3.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Andreas Eriksson, avdelningen näringsliv, kultur och fritid
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Dnr 2019-000344

Motion - Handläggningstider motioner
Kort sammanfattning
Bengt Olofsson, M, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
med förslag om att minska handläggningstiden för motioner.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Bengt Olofsson, M, yrkar i en motion att handläggningstiden för motioner
minskas från dagens handläggningstid på 12 månader till 3 månader.
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion, om möjligt
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är svårt att minska
handläggningstiden för motioner till tre månader då hanteringen tar längre
tid.
Först överlämnar kommunfullmäktige motionen till kommunstyrelsen för
remittering, sedan bereds motionen av en nämnd (ibland fler) och därefter
ska den behandlas i kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige fattar
beslut.
Om en inlämnad motion skulle hanteras inom minsta möjliga tid skulle
handläggningstiden enligt exemplet nedan, där motionen skickas till barnoch utbildningsnämnden, ta 4 månader. I exemplet är inte tid för beredning
av tjänsteperson på förvaltningen inräknat. Datumen nedan är beslutade för
2020.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens presidie (remittering)
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens presidie
Kommunstyrelsen
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Dnr 2019-000344

Motion - Handläggningstider motioner
Kommunfullmäktige

10 juni

Ibland behöver även synpunkter från andra instanser inhämtas och ärendet
kan behöva skickas på remiss innan berörd nämnd hanterar ärendet.
Utifrån ovan föreslås att motionen avslås.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 71
Tjänsteutlåtande 19 december 2019
Motion – Handläggningstider motioner
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsen förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
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Dnr 2019-000371

Biblioteksplan 2020-2023
Kort sammanfattning
Krokoms kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger
riktningen för utvecklingen av biblioteksverksamheten under perioden 20202023.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Krokoms kommuns biblioteksplan 20202023, efter redovisade svar och textjusteringar enligt tjänsteutlåtande
2020-02-14.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i kapitlet Barnens bibliotek, under mål,
lägga till att vårdnadshavare ska uppmuntras att läsa för sina barn.
_____________________________________________________________
Reservation
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för
ändringsförslaget.
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger
riktningen för utvecklingen av biblioteksverksamheten under perioden 20202023. Det är kommunfullmäktige som slutligen antar biblioteksplanen.
Biblioteksplanen ska vara en övergripande plan som utgår från
kommunmedborgarnas behov av biblioteksservice, från de allra yngsta
medborgarna till de äldsta. Planen ska ge en tydlig överblick över
bibliotekets verksamheter och ansvarsfördelning samt framtida inriktning.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 25 februari 2020, § 13
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen, 14 februari 2020
Förslag Biblioteksplan 2020-2023, reviderad
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 72
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Dnr 2019-000371

Biblioteksplan 2020-2023
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att texten i första stycket på sida 8, ändras till
”Krokoms huvudbibliotek med filialer och bokbuss är naturliga mötes- och
informationsplatser i kommunen och välkomnande plats för alla oavsett kön,
könsöverskridande identitet, religion, eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”
Marie Svensson, V, föreslår att i kapitlet Barnens bibliotek, under mål, lägga
till att vårdnadshavare ska uppmuntras att läsa för sina barn.
Jannike Hillding, M, föreslår bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag samt avslag till Marie Svenssons, V, ändringsförslag och
tilläggsförslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, ändringsförslag
och tilläggsförslag.
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till Marie Svenssons, V,
ändringsförslag samt bifall till Marie Svenssons, V, tilläggsförslag.
Rasmus Ericsson, KD och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar Krokoms kommuns biblioteksplan 2020-2023,
efter redovisade svar och textjusteringar enligt tjänsteutlåtande 2020-02-14.
Till det har kommit ett ändringsförslag och ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på barn- och utbildningsnämndens förslag
mot ändringsförslaget och sedan frågar hon på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på barn- och utbildningsnämndens förslag mot ändringsförslaget
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Omröstning begärs.
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Dnr 2019-000371

Biblioteksplan 2020-2023
De som bifaller barn- och utbildningsnämndens förslag röstar Ja och de som
bifaller ändringsförslaget röstar Nej.
Med 12 Ja och 10 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
barn- och utbildningsnämndens förslag.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Tommy Larsson, bibliotekschef
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Dnr 2020-000049

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet, KTR
2020
Kort sammanfattning
Rådets reglemente gäller från och med september 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet (KTR).
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunala handikapprådets reglemente gäller från och med september
2019.
I samband med revideringen av reglementet byter kommunala
handikapprådet att namn till kommunala tillgänglighetsrådet. Namnbytet
gäller från och med januari 2020.
Se förslag till reglemente i dokumentet Förslag till reglemente för
kommunala tillgänglighetsrådet 191125.
Underlag för beslut
Socialnämnden 21 januari 2020, § 5
Kommunala handikapprådet den 25 november 2019, § 34
Förändringar i reglemente för kommunala handikapprådet (KHR) 191125
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 191125
Nuvarande reglemente
Kommunstyrelsen 18 mars 2020, § 38
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Andreas Karlsson, C, yttrar sig.
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Dnr 2020-000049

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet, KTR
2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet (KTR).
Efter fråga på socialnämndens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
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Dnr 2018-000312

Fördelning av politisk tid
Kort sammanfattning
Ärendet omfördelning av politisk tid blev från kommunfullmäktige den 5
december 2018 återremitterat för vidare utredning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till omfördelning av politisk
tid.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samverkanspartierna föreslår att inom sin gruppering omfördela
arvoderad tid under mandatperioden 2019-2022 utifrån nedanstående.
1. Kommunfullmäktiges (KF) ordförandetid minskas från 20 % till 15
% från och med 1 maj 2020.
2. Socialnämndens (SN) 1:e vice ordförande minskas från 20 % till 10
% från och med 1 maj 2020.
3. Kristdemokraterna politiska tid utökas från 5 % till 10 % för
mandatperioden.
4. Miljöpartiet tilldelas 10 % politisk tid åren 2021 och 2022.
Kommunfullmäktige gör under mandatperioden en besparing för
partistödet med 98 000 kronor då antalet ledamöter minskat från 41 till
45 personer.
Den minskade arvodestiden enligt punkt 1 och 2 ger en besparing för
mandatperioden på 328 100 kronor.
Den ökade arvodestiden enligt punkt 3 och 4 ger en kostnadsökning för
mandatperioden på 331 600 kronor.
Totalt medför punkt 1-4 en kostnadsökning för mandatperioden på 3 500
kronor. Kostnaden täcks av det minskade partistödet.
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Dnr 2018-000312

Fördelning av politisk tid
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 85
Tjänsteutlåtande 15 april 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.
Marie Svensson, V, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner förslaget till omfördelning av politisk tid.
Till det har kommit förslag till avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
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Dnr 2018-000312

Fördelning av politisk tid
Kopia till
Hanna Vesterlund, HR-chef, för revidering av ”Bestämmelser om ersättning
till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun” enligt beslut som sedan
skickas till krokoms.kommun@krokom.se
Sedan går kopia till;
Mats Lidfors, inklusive bestämmelserna
Sofie Eén, kommunsekreterare, inklusive bestämmelserna
Gruppledarna för de politiska partierna i Krokoms kommun, inklusive
bestämmelserna
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Dnr 2020-000161

Särredovisning VA 2019
Kort sammanfattning
Enligt vattentjänstlagen (50 §) ska va-huvudmannen årligen upprätta en
separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer särredovisning VA 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Enligt vattentjänstlagen (50 §) ska va-huvudmannen årligen upprätta en
separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning).
Särredovisningen ska återspegla hur verksamhetens intäkter via de
taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva
den allmänna va-anläggningen.
Särredovisningen ska också fastställas av huvudmannen, vilket rimligen bör
göras av kommunfullmäktige om huvudmannaskapet är i kommunen och av
styrelsen om ett kommunalt bolag är huvudman. Vidare säger
vattentjänstlagen att redovisningen ska göras tillgänglig för fastighetsägarna,
till exempel genom att särredovisningen publiceras på huvudmannens
hemsida.
För 2019 gäller att driftsekonomin åter i princip är i balans (-89 tkr i
underuttag brukaravgifter, jämfört med verksamhetens kostnader) efter fem
raka förlustår. Det ackumulerade underskottet bör kunna börja återbetalas till
kommunen från och med år 2021.
Ingående balans Underuttag brukaravgifter

-2916

Underuttag 2018

-1074

Underuttag 2019

-89

Utgående balans Underuttag brukaravgifter
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Dnr 2020-000161

Särredovisning VA 2019
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 86
Tjänsteutlåtande 20 april 2020
Samhällsbyggnadsnämnden den 8 april 2020, § 26
Årsredovisning 2019 - Vatten
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige fastställer särredovisning VA 2019.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2020-000168

Initiativärende - Handläggningstid motioner
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att korta handläggningstiden för motioner
till 6 månader.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Hammarberg, M, har lämnat in ett initiativärende med förslag om att
korta handläggningstiden för motioner till 6 månader.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2020.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 90
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att korta handläggningstiden för motioner till 6
månader.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Sofie Eén, kommunsekreterare, för revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mikael Karlsson, S, väljs till ersättare i kommunstyrelsen.
2. Jannike Hilldings, M, avsägelse från uppdraget som ersättare i Jämtlands
Gymnasieförbund godkänns.
3. Carl-Oscar Fransson, M, väljs till ny ersättare i Jämtlands
Gymnasieförbund efter Jannike Hillding, M.
4. Marianne Hallstens, MP, avsägelse från uppdraget som ersättare i barnoch utbildningsnämnden godkänns.
5. Eva Ljungdahl, MP, väljs till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Marianne Hallsten, MP.
6. Göran Eleklints, S, avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
godkänns.
7. Brigitte Larssons, M, avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen, lekmannarevisor i Krokomsbostäder AB och
lekmannarevisor i Jämtidrottshallen i Ås AB godkänns.
8. Clas Sundbergs, SD, avsägelse från uppdraget som ledamot i
socialnämnden godkänns.
9. Ronny Karlssons, SD, avsägelse från uppdraget som ersättare i
socialnämnden godkänns.
10. Ronny Karlsson, SD, väljs till ny ledamot i socialnämnden efter Clas
Sundberg, SD.
11. Clas Sundberg, SD, väljs till ny ersättare i socialnämnden efter Ronny
Karlsson, SD.
12. Håkan Larsson, C, väljs till ledamot i styrelsen för Naboer.
13. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022.
_____________________________________________________________
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Mikael Karlsson, S, föreslås till ersättare i kommunstyrelsen.
Efter fråga på att välja Mikael Karlsson, S, till ersättare i kommunstyrelsen
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Jannike Hillding, M, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i Jämtlands
Gymnasieförbund.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Carl-Oscar Fransson, M, föreslås till ny ersättare i Jämtlands
Gymnasieförbund efter Jannike Hillding, M.
Efter fråga på att välja Carl-Oscar Fransson, M, till ny ersättare i Jämtlands
Gymnasieförbund finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Marianne Hallsten, MP, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Eva Ljungdahl, MP, föreslås till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Marianne Hallsten, MP.
Efter fråga på att välja Eva Ljungdahl, MP, till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Göran Eleklint, S, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
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Dnr 2020-000006

Valärenden
_____
Brigitte Larsson, M, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen, lekmannarevisor i Krokomsbostäder AB och
lekmannarevisor i Jämtidrottshallen i Ås AB.
Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Clas Sundberg, SD, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Ronny Karlsson, SD, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Ronny Karlsson, SD, föreslås till ny ledamot i socialnämnden efter Clas
Sundberg, SD.
Efter fråga på att välja Ronny Karlsson, SD, till ny ledamot i socialnämnden
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Clas Sundberg, SD, föreslås till ny ersättare i socialnämnden efter Ronny
Karlsson, SD.
Efter fråga på att välja Clas Sundberg, SD, till ny ersättare i socialnämnden
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
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Dnr 2020-000006

Valärenden
_____
Håkan Larsson, C, föreslås till ledamot i styrelsen för Naboer.
Efter fråga på att välja Håkan Larsson, C, till ledamot i styrelsen för Naboer
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige;
Ersättare i socialnämnden för S.
Ersättare i bygg- och miljönämnden för S.
Ersättare i barn- och utbildningsnämnden för S.
Ledamot i kommunrevisionen för M.
Lekmannarevisor i Krokomsbostäder AB för M.
Lekmannarevisor i Jämtidrottshallen i Ås AB för M.
_____
Kopia till
De som sagt ifrån sig
De valda
Berörda nämnder, bolag
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret
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Dnr 2020-000098

Rambudget 2021, plan 2022-2023 - Flytt av tidplan för
budgetbeslut
Kort sammanfattning
Med anledning av rådande Coronapandemi är osäkerheten kring de
ekonomiska förutsättningarna inför 2021 så stor att ett budgetbeslut i juni
riskerar bli orealistisk och slå fel. Tillförlitlig fakta saknas helt enkelt. Därför
bör beslutet skjutas till kommunfullmäktige den 1 oktober. Det innebär
också att kommunfullmäktige den 10 juni kan ställas in.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att skjuta budgetbeslut 2021-2024 till
kommunfullmäktige 2020-10-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ställa in sammanträdet 2020-06-10.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Coronapandemin innebär stora konsekvenser för samhällsekonomin och inte
minst för kostnader inom vård, skola och omsorg. Många företag går dåligt
och antalet varslade och permitterade personer ökar lavinartat. Det innebär
att skatteintäkter är oerhört svårberäknade. De statliga räddningspaketen
duggar tätt men även här finns svårigheter att beräkna hur de slår de
närmaste åren.
Osäkerheten kring de ekonomiska förutsättningarna i Krokoms kommun är
därför så stor, att ett budgetbeslut 2021-2024 i juni saknar tillförlitlig fakta.
Beslutet bör istället skjutas till kommunfullmäktige den 1 oktober då
sannolikheten är större för ett faktabaserat budgetförslag. Det innebär också
att kommunfullmäktige den 10 juni kan ställas in.
För kommunens nämnder innebär beslutet att de ska säkerställa att
innevarande års budget är i balans och vidta de åtgärder som krävs men
också ta höjd för att ekonomin med största sannolikhet blir sämre kommande
år. Om extra kostnader uppkommer under 2020 på grund av
Coronapandemin särredovisas dessa.
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Dnr 2020-000098

Rambudget 2021, plan 2022-2023 - Flytt av tidplan för
budgetbeslut
Strävan skall dock alltid vara att även dessa kostnader ska rymmas inom
budget. I samband med detta söks relevant statlig finansiering.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 maj 2020, § 91
Tjänsteutlåtande 7 maj 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att skjuta budgetbeslut 2021-2024 till
kommunfullmäktige 2020-10-01. Kommunfullmäktige beslutar att ställa in
sammanträdet 2020-06-10.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna
Sofie Eén, kommunsekreterare, för revidering av sammanträdeskalendern
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Dnr 2020-000169

Bildande av dotterbolag
Kort sammanfattning
Styrelsen Krokomsbostäder AB beslutade vid Krokomsbostäder AB
styrelsemöte den 6 april att bolaget ska bilda ett dotterbolag, under
förutsättning att detta godkänns av kommunfullmäktige, för att i det nya
bolaget överlåt den avstyckade fastigheten Ås Hov 1:216 inför en försäljning
till Brf Tors & Lokes. Dotterbolaget skall enbart användas för ombildning av
fastigheten Ås-Hov 1:216.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Krokomsbostäder AB tillåts bilda ett
dotterbolag. Bolaget skall enbart användas för ombildning av fastigheten
Ås-Hov 1:216.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Krokomsbostäder AB därefter tillåts att
försälja bolaget till Bostadsrättsföreningen Tors & Lokes som en del i
ombildningsprocessen till bostadsrätt.
_____________________________________________________________
Jäv
Hans Åsling, C och Maria Jacobsson, S, anmäler Jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
Ombildningsprocessen som påbörjades av bolaget i maj 2017 fortgår, de
boende i området har bildat en Bostadsrättsförening och har valt en styrelse.
Styrelsen i BRF:en har anlitat Clarence Hammarslätt som
ombildningskonsult.
Efter stormöte med de boende som ombildningskonsulten hade i slutet på
september har nu 41 hyresgäster i de totalt 57 uthyrda lägenheterna
preliminärt tackat ja till en ombildning så redan nu är anslutningen tillräcklig
för att få ihop en kvalificerad majoritet vid en kommande köpstämma.
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Dnr 2020-000169

Bildande av dotterbolag
Ansökan om avstyckning av denna del av fastigheten Ås-Hov1:173 är
inskickad till Lantmäteriet i början på juli 2019 och Lantmäteriet har
meddelat att den nya fastighetsbeteckningen kommer bli Ås-Hov 1:216.
Att sälja fastigheten som en del i en Brf-ombildning är det mest ekonomiskt
fördelaktiga alternativet för KBAB. Processen är indelad i följande steg:
1. Tillskapande av dotterbolag till KBAB
2. KBAB överlåter fastigheten till dotterbolaget (överlåtelse inom koncern)
3. KBAB säljer dotterbolaget till bostadsrättsföreningen
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse, VD Krokomsbostäder AB den 8 maj 2020
Kommunstyrelsen 13 maj 2020, § 92
Beslutsgång
Det finns ett förslag, Krokomsbostäders AB:s förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att Krokomsbostäder AB tillåts bilda ett
dotterbolag. Bolaget skall enbart användas för ombildning av fastigheten ÅsHov 1:216. Kommunfullmäktige beslutar att Krokomsbostäder AB därefter
tillåts att försälja bolaget till Bostadsrättsföreningen Tors & Lokes som en
del i ombildningsprocessen till bostadsrätt.
Efter fråga på Krokomsbostäders AB:s förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
1

Dnr 22
Socialnämnden: protokollsutdrag 180317 § 45, Rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS 2020

2

Dnr 28
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: protokollsutdrag
200217 § 3, Årsredovisning 2019

3

Naboer AB: VD brev kvartal 1, 2020

4

Dnr KS 18/248
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200408 § 38,
Medborgarförslag – Miniramp för skateboard m.m. Ås skola

5

Dnr KS 19/101
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 200407 § 33,
Medborgarförslag – Lokal, gamla matan, på skolgården i Föllinge

6

Dnr KS 19/113
Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR: protokollsutdrag 200217, § 5 –
Uppföljning Tillgänglighetsprogrammet 2019

7

8
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Dnr KS 19/249
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200408 § 39,
Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad
översiktsplan över Åsbygden”
Dnr KS 19/377
Jämtlands Räddningstjänstförbund: beslut per capsulam 200313,
handlingsprogram 2020-2022
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/116
Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter
till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/161
Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 2019/204
Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 19/262
Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast november 2020.
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag (forts)
Dnr KS 2019/342
Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av
asylsökande till Krokoms kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/345
9 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
8

Dnr KS 2019/347
10 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 19/350
11 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/357
12 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
13 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020.
Dnr KS 2020/058
14 Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
februari 2021.
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag (forts)
Dnr KS 2019/271
15 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/288
16 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/296
17 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/270
18 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på
förslaget senast i maj 2020.
Dnr KS 2019/315
19 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 2019/331
20 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2020.
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Dnr 2020-000055

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag (forts)
Dnr KS 2020/052
21 Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom.
Medborgarförslag remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/062
22 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/073
23 Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget
senast i augusti 2020.
_____
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Dnr 2020-000056

Avslutning
Ordförande vid dagens möte, Stina Kimselius, M, förklarar mötet avslutat.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 40
§ 44

L
L
L
\

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Bengt Olofsson
Carl-Oscar Fransson
Stina Kimselius
Leif Holm (distans ej tjg)
Roland Larsamo
Frida Skoog
Ulf Wärdell

Centerpartiet:
Gunnar Hellström
Karin Jonsson
Hans Åsling
Karin Häggqvist
Andreas Karlsson
Astrid Lönn Jern
Peter Johansson
Karin Wallén
Bengt Nord
Lena Andersson
Harot Basil (distans ej tjg)
Sarah Lundmark
Tommy Lennartsson
Maria Söderberg
Morgan Movérare
Mathias Friman
Andreas Axelsson
Håkan Larsson

L
L
L
L
L
\
L

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson)
Rasmus Ericsson

E
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 40
§ 44

Anteckningar

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

L
L
L
L
L
\
\
E

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

E

Nej

Nej

L
L
-

Nej
Nej

Nej
Nej

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

Miljöpartiet de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl (distans ej tjg)
Dmitar Savic´

\
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 40
§ 44

L
L
-

Ja

Ja

Ja

Ja

Anteckningar

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

Jämtlands Väl Krokom:
Niclas Höglund (Evert Jonsson)
Evert Jonsson
Hanna Stenmark

E

Nej

Nej

Vid upprop

18 L
4E
22

12 Ja
10 Nej
22

12 Ja
10 Nej
22
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