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Sammanträdesdatum

12 juni 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 38

Dnr 2019-000056

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Rasmus Ericsson, KD, och Pia Hernerud, S, utses att justera protokollet
onsdagen den 19 juni 2019.
Upprop
Vid uppropet noteras 33 ledamöter och 6 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 5
juni och kallelse skickades ut den 3 juni 2019.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige
Jan Englund, SD, fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin
Jonsson, C, om skador på trottoar längs Offerdalsvägen, nära kommunhuset.
Mona Puttick, V, fråga till socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C,
om daglig verksamhet för LSS-berättigade.
Informationer
Sjukfrånvaro
Regina Stenlund Pettersson, HR-konsult och Karoline Humble, HR-konsult
_____
Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande
*
-

Diskussion vid gruppledarträff
Bra klimat i fullmäktige
Eventuellt sluttid för mötena
Anmälan av motioner och medborgarförslag, kommunstyrelsen
remitterar
Till hösten allmän politisk debatt
Uppförandekod
Utbildningsdag till hösten vecka 38
Information på video

_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 38 (forts)

Dnr 2019-000056

Öppnande
Aktuellt från kommunstyrelsen, Malin Bergman, C, ordförande
Information från kommunstyrelsen 22 maj och 4 juni samt ett extra
kommunstyrelsemöte idag på morgon. Malin Bergman vill rikta ett stort tack
till de som har bidragit till arbetet med val till Europaparlamentet och även
tack till de som har röstat. Det var ett ökat valdeltagande.
Kommunen har en plan om att komma ut i samtliga bygder för att diskutera
den tillväxtstrategi som fullmäktige tar beslut om idag.
Malin Bergman önskar alla en riktigt härlig och skön sommar.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 39

Dnr 2019-000057

Allmänhetens frågestund
Det är ingen från allmänheten som ställer frågor vid allmänhetens
frågestund.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 40

Dnr 2019-000058

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Följande motioner skickas till kommunstyrelsen för remittering.
Dnr 2019/204
Motion – Inrättande av demensteam
Dnr 2019/205
Motion – Minnesgåva till alla anställda
_________________________________________________________
Kopia till
Kommunstyrelsen inklusive motioner
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Kommunfullmäktige

Kf § 41

Dnr 2019-000059

Frågor
Jan Englund, SD, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin
Jonsson, C, om trottoaren längs Offerdalsvägen nära kommunhuset, som är
skadad. Skadan utgör en skaderisk.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Karin Jonsson, C, svarar att
det är Trafikverket som är huvudman för Offerdalsvägen. Trafikverket
planerar att lägga ny asfalt hela sträckan genom Krokoms samhälle i
sommar, inklusive de delare av trottoaren som är dålig. Rivning vecka 35-36
och beläggning vecka 38-39.
_____
Mona Puttick, V, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C,
om daglig verksamhet för LSS-berättigade.
Har personalen varit delaktig i kommunstyrelsens beslut att daglig
verksamhet får vänta 1-2 år till på att få komma in till centrala Krokom,
Smedjan?
Har LSS-berättigade varit delaktiga i beslutet?
Vad kostar det att renovera upp befintliga lokaler på Hissmofors och
Krokom där daglig verksamhet idag är?
Hur lång tid får LSS vänta på att den dagliga verksamheten får komma till
Smedjan?
Socialnämndens ordförande, Andreas Karlsson, C, svarar på fråga 1 att
personalen har varit och är informerade
På fråga 2 svarar Andreas Karlsson, C, att de inte har varit delaktiga men de
har varit informerade.
På fråga 3 svara Andreas Karlsson, C, att verksamheten håller för fullt på
med att ta fram behoven för att därefter göra en beställning om anpassningar
av DV (Amigo) som idag finns på Hissmofors.
På fråga 4 svarar Andreas Karlsson, C, att det gäller tills den nya åttaavdelningsförskolan står klar. Kommunstyrelsen tog idag beslut om
igångsättningstillstånd. Upphandlingen läggs ut vid årsskiftet och efter det
tar det kring 2 år.
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Kommunfullmäktige

Kf § 42

Dnr 2019-000060

Dialog med revisorerna
Lisa Sallin, kommunrevisor, redovisar revisionsrapport – Fastighetsunderhåll
samhällsbyggnadsnämnden, som är en uppföljning av tidigare granskning.
Marie Svensson, V, skickar med till revisionen att till kommunfullmäktige
ge en återrapport inom ett år om hur man, inom den nämnd som har ansvar,
har kommit vidare i underhållsarbetet.
Karin Jonsson, C, och Jan Englund, SD, yttrar sig.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 43

Dnr 2019-000160

Rambudget 2020, plan 2021-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar rambudget 2020, plan 2021-2022, enligt
samverkanspartiernas förslag inklusive
a Skattesatsen för 2020 ska vara oförändrad, 22,17 kronor
b Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2020
- Ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning 2020
- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 472,2 mnkr
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr
Efter detaljbudgetarbete hösten 2019 kan mindre ramförändringar bli
aktuella, men under bibehållande av 1 %-målet.
2. Kommunfullmäktige ändrar det långsiktiga finansiella målet från och
med 2021 till 2 % överskott.
_____________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget
rambudgetförslag.
Marie Svensson, V, Mona Puttick, V, och Ulla-Greta Rexner, V, anmäler
reservation till förmån för eget rambudgetförslag.
Eva-Lena Blom, JVK, anmäler reservation till förmån för eget
rambudgetförslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Samverkanspartiernas, C, M, MP, och KD, rambudget 2020, plan 20212022. Socialdemokraternas rambudget 2020, plan 2021-2022.
Vänsterpartiets rambudget 2020, plan 2021-2022. Jämtlands Väl Krokoms
rambudget 2020, plan 2021-2022.
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Kf § 43 (forts)

Dnr 2019-000160

Rambudget 2020, plan 2021-2022
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 4 juni 2019, § 119
Jämtlands Väl Krokoms förslag till rambudget 2020, plan 2021-2022
Socialdemokraternas förslag till rambudget 2020, plan 2021-2022
Vänsterpartiets förslag till rambudget 2020, plan 2021-2022
Förslag till beslut från samverkanspartierna 4 juni 2019
Samverkanspartiernas förslag till rambudget 2020, plan 2021-2022
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Samverkanspartiernas
rambudgetförslag 2020, plan 2021-2022.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Vänsterpartiets rambudget 2020, plan
2021-2022.
Eva-Lena Blom, JVK, förslår bifall till Jämtlands Väl Krokoms rambudget
2020, plan 2021-2022.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till Samverkanspartiernas rambudget
2020, plan 2021-2022.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till Samverkanspartiernas rambudget 2020,
plan 2021-2022.
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till Samverkanspartiernas rambudget 2020,
plan 2021-2022.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas rambudget 2020,
plan 2021-2022.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till Samverkanspartiernas rambudget
2020, plan 2021-2022.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas rambudget 2020,
plan 2021-2022.
Claes-Göran Bergh, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas rambudget
2020, plan 2021-2022.
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Kf § 43 (forts)

Dnr 2019-000160

Rambudget 2020, plan 2021-2022
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)
Jenny Palin, S, Pia Hernerud, S, Sune Sjöström, SD, och Hans Åsling, C,
yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samverkanspartiernas förslag, som föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta rambudget 2020, plan
2021-2022, enligt samverkanspartiernas förslag. Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att ändra det långsiktiga finansiella målet från och med
2021 till 2 % överskott. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram tydliga och tillräckligt många åtgärdsförslag med tillhörande
konsekvensbeskrivningar för att detaljbudgetarbetet under 2019 ska kunna
slutföras. Tills detaljbudget fastslagits bibehålls väsentliga delar av
kommunens verksamheter men under stor kostnadsmedvetenhet och med
fokus på handlingsberedskap inför kommande beslut.
Till det har kommit förslag på rambudget 2020, plan 2021-2022 från
Socialdemokraterna.
Det har även kommit förslag på rambudget 2020, plan 2021-2022 från
Vänsterpartiet.
Samt det har kommit förslag på rambudget 2020, plan 2021-2022 från
Jämtlands Väl Krokom.
Ordförande kommer först att fråga på Socialdemokraternas rambudget,
Vänsterpartiets rambudget samt Jämtlands Väl Krokoms rambudget, var för
sig för att se vilket av förslagen som blir motförslaget till
samverkanspartiernas rambudget, som är huvudförslaget. Sedan ställer
ordförande huvudförslaget mot motförslaget.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Jämtlands Väl
Krokoms rambudgetar finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
Socialdemokraternas rambudgetförslag som motförslag till
Samverkanspartiernas, C, M, MP, KD, rambudgetförslag.
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Kf § 43 (forts)

Dnr 2019-000160

Rambudget 2020, plan 2021-2022
Beslutsgång (forts)
Efter fråga på Samverkanspartiernas rambudgetförslag mot
Socialdemokraternas rambudgetförslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller Samverkanspartiernas rambudgetförslag
Omröstning begärs
De som bifaller Samverkanspartiernas, C, M, MP, KD, rambudgetförslag
röstar Ja och de som bifaller Socialdemokraternas rambudgetförslag röstar
Nej.
Med 19 Ja, 17 Nej och 4 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller Samverkanspartiernas rambudget 2020, plan
2021-2022.
_____
Kopia till
Nämnderna inklusive budgetdokumentet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, inklusive budgetdokumentet
Hans Morén, kommuncontroller, inklusive budgetdokumentet
Gertrud Engelin, ekonom, inklusive budgetdokumentet
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Kommunfullmäktige

Kf § 44

Dnr 2019-000138

Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och
receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Ansökningsavgift för serverings- och
tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och
receptfria läkemedel med följande ändringar:
− Ansökan om tillstånd för befintliga försäljningsställen ändras till
1 000 kronor.
− Ansökan om nytt tillstånd för tobaksförsäljning för övriga ändras till
3 000 kronor.
− Försäljning av tobak ändras till 800 kronor.
− Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel ändras till
2 500 kronor.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, Mona Puttick, V, Ulla-Greta Rexner, V, och Eva-Lena
Blom, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Nuvarande ansöknings- och tillsynsavgifter för serverings- och
folkölsförsäljning antogs av kommunfullmäktige den 27 september 2018.
Rubriken på detta dokument har ändrats för att beskriva innehåller och
avgifterna föreslås bli reviderade med anledning av att en ny tobakslag
kommer träda i kraft.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 maj 2019, § 87
Presidiets förslag till beslut 7 maj 2019
Presidiets förslag 190507 – Avgifter
Socialnämndens förslag till beslut 23 april 2019, § 53
Socialnämndens förslag 190423 - Avgifter
Tjänsteutlåtande 190409
Nuvarande avgifter samt näringslivsenhetens synpunkter
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Kommunfullmäktige

Kf § 44 (forts)

Dnr 2019-000138

Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och
receptfria läkemedel
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår;
1. Att beslutet om avgifternas storlek ska ha full kostnadstäckning vid
tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen och kontroll enligt
lagen om försäljning av receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige sänker avgifter för kommunens näringsidkare inom
områden som är både hälso- och näringslivsfrämjande.
Eva-Lena Blom, JVK föreslår bifall till Marie Svenssons, V, förslag i två
punkter.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobsson, S, Niklas Rhodin, S, och Jan Englund, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige anta Ansökningsavgift för serverings- och
tobakstillstånd samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och
receptfria läkemedel med följande ändringar: Ansökan om tillstånd för
befintliga försäljningsställen ändras till 1 000 kronor. Ansökan om nytt
tillstånd för tobaksförsäljning för övriga ändras till 3 000 kronor. Försäljning
av tobak ändras till 800 kronor. Försäljning av folköl, tobak och receptfria
läkemedel ändras till 2 500 kronor.
Till det har kommit förslag om att det i beslutet om avgifternas storlek ska ha
full kostnadstäckning vid tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
och kontroll enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel.
Kommunfullmäktige sänker avgifter för kommunens näringsidkare inom
områden som är både hälso- och näringslivsfrämjande.
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Kf § 44 (forts)

Dnr 2019-000138

Ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd
samt tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och
receptfria läkemedel
Ordförande kommer att ställa kommunstyrelsens förslag mot ändringsförslagets två punkter.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Socialnämnden
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Kommunfullmäktige

Kf § 45

Dnr 2019-000134

Revidering av taxa för felparkeringsavgift
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktige tog beslut om felparkeringsavgift den 1 mars 2000, § 9.
Förslag finns att införa kommunal parkeringsövervakning och då finns även
behov av översyn av felparkeringsavgifter. Det är kommunfullmäktige som
slutligen tar beslut om förändring i taxa.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av lagen om
felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 500 kronor för att gälla
för ej följd föreskrift gällande:
-

Överskriden parkeringstid.

-

Parkering gällande laddplats.

-

Parkering för visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp.

2. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av lagen om
felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 600 kronor på otillåten
parkering på tomtmark.
3. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av lagen om
felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 800 kronor för parkering
vid stannande och parkeringsförbud.
4. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av lagen om
felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 1000 kronor för
parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade med tillstånd.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Det finns behov av att revidera taxan för felparkeringsavgift då det har gått
19 år sedan senaste revideringen. Då det även finns ett ärende om införandet
av kommunal parkeringsövervakning så är det rimligt att även se över taxan
för felparkeringsavgift.
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Kommunfullmäktige

Kf § 45 (forts)

Dnr 2019-000134

Revidering av taxa för felparkeringsavgift
Kommunfullmäktige har i sitt beslut från 1 mars 2000 haft en taxa på 400
kronor för alla förseelser på gator, vägar och parkeringsplatser.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 maj 2019, § 89
Tjänsteutlåtande 26 april 2019
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige den 1 mars 2000, § 9
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att med stöd av lagen om felparkeringsavgift (1976:206) införa en
taxa på 500 kronor för att gälla för ej följd föreskrift gällande: Överskriden
parkeringstid. Parkering gällande laddplats. Parkering för visst fordonsslag
eller en viss trafikantgrupp. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av
lagen om felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 600 kronor på
otillåten parkering på tomtmark. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd
av lagen om felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på 800 kronor för
parkering vid stannande och parkeringsförbud. Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av lagen om felparkeringsavgift (1976:206) införa en taxa på
1000 kronor för parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade med
tillstånd.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark och gatutekniker

Justerandes sign
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Sida

17(51)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 juni 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 46

Dnr 2019-000132

Kommunal parkeringsövervakning
Kort sammanfattning
För att en kommun ska utföra parkeringsövervakning krävs ett beslut av
kommunen. I beslutet om parkeringsövervakning ska det enligt 2 § "Lag
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning" framgå inom vilket
område som övervakning ska ske och det minsta antalet parkeringsvakter
som behövs.
Beslut om införandet av kommunalparkeringsövervakning behöver tas av
kommunfullmäktige, då det inte är delegerat till trafiknämnden i Krokoms
kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige inför kommunal parkeringsövervakning, enligt 2 §
"Lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24)".
2. Krokoms kommun ska svara för parkeringsövervakning enligt
områdeskartan med minst en parkeringsvakt.
_____________________________________________________________
Reservation
Eva-Lena Blom, JVK, anmäler reservation till förmån för eget förslag.
Marcus Danielsson, SD, Jan Englund, SD, Claes Sundberg, SD anmäler
reservation.
Protokollsanteckning
Eva-Lena Blom, JVK lämnar följande protokollsanteckning;
Det är viktigt att lösa parkeringssituationen innan parkeringsövervakning
införs. Exempelvis god och tydlig skyltning, införa parkeringar för
exempelvis lätt lastbil, bil med släpvagn, bil med husvagn och husbil.
Tydliga instruktioner och lösningar, för exempelvis anställda och politiker
som behöver stå parkerade hela arbetsdagar, anslås samt eventuellt även
införa fler parkeringar.
_____
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Dnr 2019-000132

Kommunal parkeringsövervakning
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun har ingen kommunal parkeringsövervakning i dag, utan
endast polisen har möjlighet att bötfälla felparkerade. Framkomlighet och
tillgänglighet måste fungera bättre och därför behöver trafikskyltning och
lokala trafikföreskrifter ses om och parkeringsövervakning tillämpas. Detta
för att eftersträva att regler för parkering efterföljs. Ett beslut av kommunen
om att ett område ska omfattas av kommunal parkeringsövervakning,
behöver inte innebära att kommunen aktivt bedriver övervakning i området
men om behov uppstår finns möjligheten. Polismyndigheten har remitterats
och har ställt sig positivt till införandet av kommunal parkeringsövervakning
på Genvägen Krokom, parkering bakom ICA samt pendelparkering vid
tågstation Krokom, enligt områdeskartan. Bygg-och miljönämnden tillika
trafiknämnd ställer sig också positiv till införandet av kommunal
parkeringsövervakning.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 maj 2019, § 90
Tjänsteutlåtande med områdeskarta 7 maj 2019
Protokollsutdrag – Bygg- och miljönämnden den 20 mars 2019, § 25
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Eva-Lena Blom, JVK, föreslår avslag till grundförslaget.
Marcus Danielsson, SD, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att införa kommunal parkeringsövervakning, enligt 2 §
"Lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24)". Krokoms
kommun ska svara för parkeringsövervakning enligt områdeskartan med
minst en parkeringsvakt.
Till det har kommit förslag till avslag till grundförslaget.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.
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Dnr 2019-000132

Kommunal parkeringsövervakning
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Omröstning begärs
Med 19 Ja och 16 Nej och 2 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljönämnden
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Dnr 2019-000133

Delegering till trafiknämnden om kommunal
parkeringsövervakning
Kort sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har enligt reglemente delegation på att fullgöra
kommunens uppgifter som trafiknämnd, med ansvar att meddela lokala
trafikföreskrifter för trafik på väg eller i terräng. Förslag finns att Krokoms
kommun nu inför kommunal parkeringsövervakning i delar av centrala
Krokom, men det kommer även behövas utökas till att gälla på fler områden
med kommunal tomt och gatumark.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige delegerar till trafiknämnden att själv ta beslut om
ytterligare områden med kommunal parkeringsövervakning.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun har ingen kommunal parkeringsövervakning i dag, utan
endast polisen har möjlighet att bötfälla felparkerade. Framkomlighet och
tillgänglighet måste fungera bättre och därför behövs trafikföreskrifter ses
över och parkeringsövervakning tillämpas. Ett beslut av kommunen om
parkeringsövervakning behöver inte innebära att kommunen aktivt bedriver
övervakning i området men om behov uppstår finns möjligheten.
Det kommer behövas utökas områden med kommunal
parkeringsövervakning att gälla fler vägar, tomtmark och parkeringar runt
om i kommunen, bland annat runt skolor och förskolor. Det är en fördel om
den nämnd som tar beslut om lokala trafikföreskrifter även har möjlighet att
utöka områden med kommunalparkeringsövervakning.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 maj 2019, § 91
Tjänsteutlåtande 26 april 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
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Dnr 2019-000133

Delegering till trafiknämnden om kommunal
parkeringsövervakning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
delegera till trafiknämnden att själv ta beslut om ytterligare områden med
kommunal parkeringsövervakning.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Bygg- och miljönämnden
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Kf § 48

Dnr 2019-000063

Länsstyrelsens aktualitetsprövning av framtidsplanen,
översiktsplan
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner begäran om sammanfattad redogörelse
för Översiktsplan ”Framtidsplan” av Länsstyrelsen enligt 3 kap 28§
PBL.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen ska lämna en sammanfattande redogörelse minst en gång
under varje mandatperiod eller när kommunen begär det enligt 3 kap 28§
PBL.
Syftet med länsstyrelsens sammanfattande redogörelse av översiktsplan är att
aktualitetspröva den. Länsstyrelsen redovisar om statliga- och
mellankommunala intressen samt om översiktsplan är aktuell i förhållande
till de lagkrav som ställs på innehållet i 3 kap 5§ PBL. Enligt 3 kap 27§ plan
- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under varje
mandatperiod pröva om kommunens översiktsplan är aktuell i förhållande
till de lagkrav som ställs på innehållet i 3 kap. 5§ PBL.
Enligt PBL 3 kap 27§ ska det framgå i översiktsplanen
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa
gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål,
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen,
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Dnr 2019-000063

Länsstyrelsens aktualitetsprövning av framtidsplanen,
översiktsplan
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses
i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan
följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade
samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra, och
8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt
den gör det och skälen för avvikelsen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner begäran om sammanfattad redogörelse för
Översiktsplan ”Framtidsplan” av Länsstyrelsen enligt 3 kap 28§ PBL.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Simon Östberg, planarkitekt
Länsstyrelsen i Jämtlands län jamtland@lansstyrelsen.se
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Kf § 49

Dnr 2019-000051

Särskilt boende
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphandla platser för särskilt boende
inom ramen för LOU (det innebär att utföraren svarar för
lokalförsörjning, drift och finansiering av ett boende).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att upprätta
förfrågningsunderlag och slutföra upphandlingen.
___________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget förslag.
_____
Marie Svensson, V, anmäler reservation till förmån för eget förslag.
_____
Eva-Lena Blom, JVK, anmäler reservation till förmån för eget förslag.
_____
Protokollsanteckning
Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:
Särskilt boende Kvarna 2.0 inklusive SoL-boende. På socialnämnden när
detta ärende var uppe för beslut den 23/4, blev beslutsprocessen ej korrekt.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkade på en återremiss och då ska
återremissen avgöras först och ställas mot att ärendet ska avgöras i dag.
Ordförande med flera säger att återremissen ska ställas mot förslag till
beslut. Vilket också sker på mötet. Vilket gör att Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna inte kunde göra sina yrkanden på ärendet.
_____
Beskrivning av ärendet
Entreprenadupphandling för uppförande av ett särskilt boende för 36 brukare
samt ett vidbyggt gruppboende med särskild service för sju (7) brukare har
bjudits på räkning.
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Dnr 2019-000051

Särskilt boende
Mycket få anbud inkom och endast ett (1) klarade samtliga skallkrav. Budet
översteg i hög grad budgeterat utrymme. Dessutom har ny information kring
behovet av antalet platser för särskilt boende framkommit under den senaste
tiden. Ett boende för 36 brukare kommer inom kort vara helt otillräckligt (se
bilagor) vilket innebär att ytterligare ett nytt särskilt boende skulle vara
nödvändigt att bygga i närtid.
Bedömningen var därför att upphandlingen skulle avbrytas, ett nytt
förfrågningsunderlag arbetas fram med uppdaterade parametrar avseende
antal platser och utformning samt i samband med detta fatta beslut om
investeringsram och ägandeform.
Nytt beslut
Krokoms kommun vill ha in fler privata aktörer till kommunen. Ett sätt är att
upphandla drift av särskilt boende.
Alternativet är att besluta att Krokoms kommun fortsätter drift i egen regi
med utgångspunkt från att det särskilda boendet i kommunen tillhör de mest
kostnadseffektiva med bäst kvalitet i riket (enligt utredning av Ensolution).
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 maj 2019, § 93
Tjänsteutlåtande 15 maj 2019
Socialnämnden den 23 april 2019, § 54
Befolkningsutveckling särskilt boendeplatser till 2030
Risk- och konsekvensanalys fördröjning byggnation särskilt boende
Beräknad kostnad för byggnation och drift i egen regi
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår att det nya särskilda boendet ska byggas i egen
regi.
Maria Jacobsson, S, föreslår att Krokomsbostäder AB får i uppdrag att
utreda och ge kostnadsförslag på att bygga platser för särskilt boende.
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Dnr 2019-000051

Särskilt boende
Marie Svensson, V, föreslår att;
1

Kvarna 2.0 ska drivas och byggas i egen regi, det är det mest
kostnadseffektiva förslaget till högst kvalitet.

2

Att det nya demensboendet, särskilda boendet och SoL-boendet ska ha
totalt 62 platser (36+18+8). Att en ytterligare halvmåne byggs till som en
övervåning på den tänkta ursprungliga konstruktionen (36+8).

3

Att säkerställa utemiljön för övriga särskilda boenden på Kvarna om man
bygger flera våningsplan, så man möjliggör utevistelse för övriga säboboenden och SoL-boenden.

4

Specificera vad demensboendet ska innehålla, exempelvis bad, sinnenas
rum, miljöanpassad efter målgruppen m m. Specificera vilka krav
kommunen kan ställa.

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sune Sjöström, SD, förslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Malin Bergman, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.
Mona Puttick, V, Jan Englund, SD, Niklas Rhodin, S, Rasmus Ericsson, KD,
Karin Jonsson, C, och Eva-Lena Blom, JVK yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige upphandla platser för särskilt boende inom ramen för
LOU (det innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning, drift och
finansiering av ett boende). Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden
att upprätta förfrågningsunderlag och slutföra upphandlingen.
Till det har ändrings- och tilläggsförslag kommit från Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet.
Ordförande kommer först att fråga på Maria Jacobssons, S, förslag mot
Marie Svenssons, V, förslag. Det förslag, av dessa två, som
kommunfullmäktige bifaller blir motförslag till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2019-000051

Särskilt boende
Efter fråga på Maria Jacobssons, S, förslag mot Marie Svenssons, V, förslag
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller Maria Jacobssons, S,
förslag.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag, huvudförslaget, mot Maria
Jacobssons, S, förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
De som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som bifaller
Maria Jacobssons, S, förslag röstar Nej.
Med 22 Ja och 17 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Socialnämnden
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Kf § 50

Dnr 2019-000169

Tillväxtstrategi 2019-2035
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Tillväxtstrategi 2019-2035 med följande
ändringar och tillägg;
Under punkten 2.4 ändras andra meningen så den börjar med ”Det
samiska” istället för ”Den samiska”
Under punkten 2.1.1 efter sista meningen, eller på annat lämpligt ställe
under rubriken, görs ett tillägg om att ”Skapa ett mer jämlikt och
jämställt Krokoms kommun”.
Under punkten 2.3 Hållbarhet, läggs till att ”Kommunen ska arbeta för
att medverka till att reducera klimatstörande utsläpp, hållbar
resurshantering och detta i miljövänliga innovationer i näringslivet.”
Under punkten 1.6 ändras rubriken till ”Särskilt boende/korttidsboende
2019”
__________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska situationen och omvärldens inverkan innebär att strategiska
vägval är avgörande för framgång. En politisk inriktning är därför nödvändig
för att peka ut vägen den kommande 15-årsperioden. Vilken är er politiska
vision för Krokoms kommun? Vad ser ni utifrån den kunskap ni har idag.
Analyser och slutsatser i detalj arbetas i fortsättningen ut tillsammans med
berörda medborgare, organisationer och företag.
Strategin ska ses som ett första steg mot vägen till 2035 och revideras
årligen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 4 juni 2019
Tjänsteutlåtande 15 maj 2019
Tillväxtstrategi 2019-2035, förslag
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Tillväxtstrategi 2019-2035
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår i ändring under punkten 2.4 där hon föreslår att
andra meningen börjar med ”Det samiska” istället för ”Den samiska”
Marie Svensson, V, föreslår under punkten 2.1.1 efter sista meningen, eller
på annat lämpligt ställe under rubriken, görs ett tillägg om att ”Skapa ett mer
jämlikt och jämställt Krokoms kommun”
Marie Svensson, V, föreslår under punkten 2.3 Hållbarhet, i tillägg att
”Kommunen ska arbeta för att medverka till att reducera klimatstörande
utsläpp, hållbar resurshantering och detta i miljövänliga innovationer i
näringslivet.”
Andreas Karlsson, C, föreslår under punkten 1.6 att rubriken ändras till
”Särskilt boende/korttidsboende 2019”
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
Tillväxtstrategi 2019-2035.
Till det har kommit två ändringsförslag och två tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringarna, sedan på grundförslaget
och sist frågar han på tilläggsförslagen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslagen var för sig finner han att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslagen finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller dessa.
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Tillväxtstrategi 2019-2035
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör, för tillägg och ändringar i strategin. Den
korrigerade strategin skickas sen till krokoms.kommun@krokom.se Efter det
skickas utdrag inklusive strategin till;
Jonas Törngren, kommundirektör
KLG
Kommunstyrelsen
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Dnr 2019-000156

Ägardirektiv 2020, Jämtlands Gymnasieförbund
Kort sammanfattning
Inför varje år ska ägarkommunerna enas om ett ägardirektiv inklusive
budget.
Elevplatspriserna från 2019 till 2020 får räknas upp med i genomsnitt högst
2,4 %. En årlig effektivisering på minst 1 % åläggs förbundet vilket för 2020
innebär att elevplatspriserna i genomsnitt får räknas upp med högst 1,4 %.
Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild
ordning och eventuella merkostnader jämfört med avsättningen av det
kalkylerade pensionspåslaget i arbetsgivaravgiften finansieras av respektive
medlemskommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2020 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunernas huvudsakliga syfte med bildandet av Jämtlands Gymnasieförbund är att aktivt verka för en hög utbildningsnivå i regionen. Målet är att
kunna erbjuda en modern gymnasieskola av hög kvalitet och produktivitet.
Kvaliteten i lärandet är prioriterad och viktig. Tillgång, tillgänglighet,
kompetens och inflytande ska vara ledande kvalitetsdimensioner för att
verksamheten med hjälp av moderna metoder, pedagogisk utveckling ska
uppnå effektiva lärprocesser och arbetssätt vilket ska leda till goda
studieresultat med en god arbetsmiljö. Utbildningen ska ha så hög kvalitet att
den även kan attrahera studerande från övriga landet.
Inför varje år ska ägarkommunerna enas om ett ägardirektiv inklusive
budget. Nedan följer de uppräknings- och effektiviseringsparametrar som
föreslås inför 2020:
•

Justerandes sign

Budgetberäkningarna görs i förbundet utifrån demografiska förändringar
och utifrån en indexjustering av platspriserna. Elevplatspriserna från
2019 till 2020 får räknas upp med i genomsnitt högst 2,4 %.
(Indexberäkningen utgår ifrån en uppräkning med 2,5 % för
personalkostnaderna och 2,1 % för övriga kostnader och intäkter).

Utdragsbestyrkande
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Ägardirektiv 2020, Jämtlands Gymnasieförbund
•

En årlig effektivisering på minst 1 % åläggs förbundet vilket för 2020
innebär att elevplatspriserna i genomsnitt får räknas upp med högst 1,4
%. Eventuella avvecklingskostnader hanteras genom eget kapital.

• Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild
ordning och eventuella merkostnader jämfört med avsättningen av det
kalkylerade pensionspåslaget i arbetsgivaravgiften finansieras av
respektive medlemskommun.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 4 juni 2019, § 112
Tjänsteutlåtande 9 maj 2019
Ägardirektiv 2020 Jämtlands gymnasieförbund, förslag till beslut
Ägardirektiv 2020 Jämtlands gymnasieförbund, förslag till beslut med
markeringar
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslå att kommunfullmäktige
antar ägardirektiv 2020 för Jämtlands gymnasieförbund.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

33(51)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 juni 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 52

Dnr 2019-000153

Ägardirektiv 2020, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kort sammanfattning
I ägardirektiven för 2020 har ett effektiviseringskrav skrivits in motsvarande
kostnadsuppräkning för personal (2,5 %) och övriga kostnader (2,1 %). För
att Räddningstjänstförbundet ska klara detta kommer ingen ägarutdelning
ske med anledning av den vinst förbundet gjorde under 2018. Förbundet ska
alltså finansiera kostnadsökningar med eget kapital och/eller
effektiviseringar.
En ny kostnadsfördelningsmodell har tagits fram där Krokoms kommun
minskar sin andel av förbundets kostnader från 2019 till 2020 med 259 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2020 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige godkänner den nya kostnadsfördelningsmodellen
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Varje år ska samtliga i förbundet ingående ägare fatta beslut om direktiv för
kommande års verksamhet. I direktiven fastslås också budget.
2018 var ett mycket ansträngande år för Räddningstjänstförbundet på grund
av de omfattande bränder som härjade i länet. Förbundet klarade dock
uppgiften väldigt bra och blev ett gott exempel på hur viktigt samarbete och
samordning är i liknande situationer.
Ersättningen från staten utifrån de kostnader som uppkom (bland annat
personal- och materialkostnader) gjorde att förbundet gick med vinst.
Anledningen är att förbundet budgeterat för en normal sommar men fick full
statlig täckning. Då uppkom ett överskott. Självrisken finansieras av
respektive ägarkommun.
Bedömningen är att Jämtlands Räddningstjänstförbund därför har utrymme
att finansiera kostnadsökningar för 2020 med eget kapital och nödvändiga
effektiviseringar.

Justerandes sign
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Ägardirektiv 2020, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Ägarkommunerna har också kommit överens om en ny fördelningsnyckel
vilket ger en något sänkt kostnad för Krokoms kommun (259 tkr), en
betydande sänkning för Härjedalens kommun och en kraftig ökning för
Östersunds kommun, se bilaga.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 4 juni 2019, 113
Tjänsteutlåtande 9 maj 2019
Ägardirektiv 2020 Jämtlands Räddningstjänstförbund
Ny beräkningsmodell för medlemsbidrag JRF inför 2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund. Godkänna den nya
kostnadsfördelningsmodellen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

35(51)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 juni 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 53

Dnr 2019-000179

Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om höjning av VA-taxan med 13 % från
och med 1 januari 2020. Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan.
2. Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om taxehöjningar för åren
2021 och 2022, med 7,5 % respektive 3,5 %.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
De allmänna vatten- och avloppsnäten i Sverige byggdes ut snabbt under
framförallt 60-och 70-talen. De har fungerat bra under lång tid och har blivit
en del av samhäl1et vi tar för given. Den snabba utbyggnaden skedde till stor
del med statsbidrag och de investeringar som bokfördes skrevs ofta av
snabbare än de förbrukades. Med avskrivna tillgångar och låg
investeringstakt har avgifterna för vatten och avlopp kunnat hållas låga. Med
nybyggda anläggningar byggdes organisationer upp vars huvudsyfte var att
sköta löpande drift. Detta har fungerat väl, men med tiden har situationen
förändrats.
Det är av stor vikt att ha en välgrundad bild av framtidens investeringsbehov
för att kunna planera för kostnadsutveckling, rekryteringsbehov och övriga
utmaningar som organisationen står inför. Det framtida investeringsbehovet
och de kostnadsökningar det medför beror av ett flertal faktorer. Det behövs
nyinvesteringar i VA-infrastruktur för att möjliggöra bostadsbyggande,
samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga ledningar och verk
behöver öka.
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Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Parallellt kommer höjda krav på avloppsrening och konsekvenser av
klimatförändringarna att kräva åtgärder för att anpassa vatten- och
avloppssystemen för framtiden. Effekten i form av procentuellt ökande
kostnader - och därmed avgifter - blir relativt stor eftersom dagens
anläggningstillgångar i hög utsträckning är avskrivna och taxeökningstakten
länge varit långsam.
VA-organisationen i kommunen är inte rustad för dagens behov av planering
för utbyggnad, genomförande av ersättningsinvesteringar och ökande krav. I
taxejusteringsplanen ges därför utrymme för resursförstärkning motsvarande
en medarbetare per år under två år.
Efter sex år i rad med underskott var VA-kollektivets skuld till kommunen
knappt fyra miljoner kronor vid bokslutet 2018. Enligt förarbetena till
vattentjänstlagen och vedertagen praxis ska intäkter och kostnader balansera
över en treårsperiod. VA-verksamheten behöver därför redovisa ett överskott
med fyra miljoner kronor de närmsta åren. Fullmäktiges taxebeslut i
november 2018 innebar en mindre intäktshöjning än äskat, vilket medför att
ingen återbetalning av underskottet blir möjlig under 2019.
Taxejusteringsplanen (bilaga 1) har alltså tre huvudsyften;
1. återbetala VA-kollektivets ackumulerade underskott
2. öka takten på investeringar och underhåll till cirka 10 miljoner kronor per
år
3. kompetens- och resursförstärka enheten i syfte att klara framtidens krav på
VA-försörjning
Taxejämförelser med närliggande kommuner redovisas i bilaga 2. Siffrorna
kommer från Hyresgästföreningen och Svenskt Vatten. Sammanfattningsvis
är taxan i Krokom något under genomsnittet för länet.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 4 juni 2019, § 120
Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsnämnden 14 maj 2019, § 47
Underlag till långsiktig plan för justering av VA-taxan
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Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg i en ny punkt 3 att –
Kostnadseffektivisering 1% ska gälla VA, lika som övriga verksamheter.
Marcus Danielsson, SD, föreslår avslag till höjning av taxan.
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 13 % från och
med 1 januari 2020. Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan.
Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om taxehöjningar för åren 2021
och 2022, med 7,5 % respektive 3,5 %.
Till det har kommit ett förslag till avslag samt förslag med en ny punkt om–
Kostnadseffektivisering 1% ska gälla VA, lika som övriga verksamheter.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag och
sedan frågar han på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår det.
Omröstning begärs
De som avslår tilläggsförslaget röstar Nej och de som bifaller
tilläggsförslaget röstar Ja. Med 17 Nej, 16 Ja och 5 som Avstår finner
ordförande att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Revidering av ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om nya ägardirektiv för Krokomsbostäder
AB den 5 december 2018. I dessa ägardirektiv finns inte utrymme för ägaren
att begära utdelning från bolaget. Nu avser Krokoms kommun begära detta
för 2019, vilket kräver ändrad formulering i ägardirektivets 4:e punkt.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar ägardirektiv till Krokomsbostäder AB med
följande ändringar:
-

Sista stycket under punkt 4 tas bort.

-

Texten under punkt 7 ändras till ”Anställning och uppsägning av VD
ska ske i samråd mellan Krokomsbostäders styrelse och
kommunstyrelsens presidium.”

2. Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektivet börjar gälla från extra
bolagsstämma som ska hållas i bolaget snarast efter sommaren 2019.
_____________________________________________________________
Reservation
Mona Puttick, V, Marie Svensson, V, och Ulla-Greta Rexner, V, anmäler
reservation till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun och Krokomsbostäder AB diskuterar att införa en ny
prissättningsmodell för hyror avseende samhällsfastigheter (äldreboenden)
från och med år 2020. Denna fråga är ännu inte färdigberedd. För 2019 finns
vissa åtgärder som kommunen ser som angelägna, kopplat till
bostadsförsörjning, där en ny prismodell avses skapa ekonomiskt utrymme
för detta men först från och med 2020. Därför avser kommunen att begära en
utdelning från bolaget under 2019, för att redan i år kunna genomföra sådana
åtgärder.
I särskilt beslut efter sommaren beslutas om utdelningens storlek och en
tydlig formulering om syftet med utdelningen.
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Revidering av ägardirektiv Krokomsbostäder AB
För detta krävs en ändring i ägardirektivet till bolaget. Det gällande
direktivet beslutades i kommunfullmäktige den 5 december 2018. Det är
endast punkt 4 i detta direktiv som behöver ändras. I gällande direktiv står
endast att ”Ingen utdelning krävs”. Nedan anges förslag till ändrad
formulering:
4. Strategi för utdelning
Ingen utdelning krävs generellt.
För 2019 ska dock utdelning vara möjlig.
Krokoms kommun avser att begära utdelning från bolaget enligt lagen
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsbolag 5§ 1p (Undantag för
vissa bostadsförsörjningsåtgärder). Storleken på utdelningen fastställs mot
bakgrund av bolagets bokslut 2018, där utdelning till ägaren är
mellanskillnaden på bolagets resultat utifrån marknadshyra jämfört
självkostnadshyra för s.k. samhällsfastigheter (äldreboenden) efter
bolagsskatt.
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget ska ta ut en ersättning som
täcker samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är berättigade,
i underlaget ingår såväl rörliga som fasta kostnader. Till rörliga kostnader
hör bl.a. kostnader för personal, maskiner, fordon, material och andra
hjälpmedel samt olika slag av administrativa kostnader. I självkostnaden ska
det även ingå en skälig avkastning på det egna kapitalet för att täcka
bolagets kostnader för avskrivning och ränta.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 4 juni 2019, § 107
Tjänsteutlåtande 27 maj 2019
Ägardirektiv Krokomsbostäder AB 2019, förslag 27 maj 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Mona Puttick, V, föreslår ett tillägg i andra stycket, meningen som avslutas
med seniorbostäder, med ”och sträva efter att ha centralorter exempelvis i
Nälden, Krokom, Föllinge, Ås, Änge, Rötviken m fl orter”
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Revidering av ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)
Mona Puttick, V, föreslår i tillägg under rubriken Miljöarbete med
”Källsortering ska införas i hela fastighetsbeståndet.”
Mona Puttick, V, föreslår i punkt 2, första stycket, tillägg mellan orden
nyproduktion och köp med ”hyresrätter, bostäder och lokaler”
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till alla tre tillägg från Mona Puttick,
V.
Peter Johansson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige anta ägardirektiv till Krokomsbostäder AB med
följande ändringar:
-

Sista stycket under punkt 4 tas bort.

-

Texten under punkt 7 ändras till ”Anställning och uppsägning av VD
ska ske i samråd mellan Krokomsbostäders styrelse och
kommunstyrelsens presidium.”
Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektivet börjar gälla från extra
bolagsstämma som ska hållas i bolaget snarast efter sommaren 2019.

Till det har kommit förslag med tre tillägg.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han på
tilläggen, var för sig.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslagen var för sig finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår dessa.
_____
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Revidering av ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör för ändring i ägardirektivet som efter
korrigering mailas till krokoms.kommun@krokom.se
Efter det expedieras protokollsutdrag inklusive ägardirektiv till;
Krokomsbostäder AB
Jonas Törngren, kommundirektör
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Lokalt partistöd - Redovisning 2018
Kort sammanfattning
Lokalt partistöd betalas ut för nästkommande år till de partier som inom
föreskriven tid redovisat användningen av föregående års utbetalning.
Redovisning har inkommit från alla partier.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för
2019 enligt bilagor i handlingarna.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Partistödet består av:
Grundstöd – 11 100 kronor per parti och år.
Mandatstöd – 8 880 kronor per mandat och år.
Till kommunkansliet har redovisning av användningen av partistödet för
föregående år inkommit från:
Socialdemokraterna

2019-04-08

Inkom efter förlängd redovisningstid
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Kristdemokraterna

2019-05-06
2019-05-10
2019-05-10
2019-05-13
2019-05-17
2019-05-24

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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Lokalt partistöd - Redovisning 2018
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
I 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel för
att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom
lagtextens definition som innebär att med partistöd avses ”ekonomiskt bidrag
och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin”.
I 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att
partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits tidigare
men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att länsstyrelsen
kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens ord är partiet
representerat ”om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)”.
I 4 kap. 29 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som
längst i ett år efter att det att ett parti upphört att vara representerat.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 4 juni 2019, § 116
Tjänsteutlåtande den 28 maj 2019
Bilagor, ”Lokalt partistöd – redovisning” från respektive parti
Regler för kommunalt partistöd i Krokoms kommun
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
fördela kommunalt partistöd för 2019 enligt bilagor i handlingarna.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Alla gruppledare
Birgitta Eriksson, kansliet

Justerandes sign
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Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Wilma Engelins, C, avsägelse från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
_________________________________________________________
Wilma Engelin, C, avsäger sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning är gjord.
_____
Kopia till
Wilma Engelin
Birgitta Eriksson, kansliet
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Meddelanden
1

Dnr KS 18/247
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 190514, § 49, beslut
Medborgarförslag – Ställ gamla gymnastiksalen i Trångsviken till
Trångsvikens IFs förfogande

2

Dnr KS 18/304
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 190514, § 55, beslut
Medborgarförslag – Inför tre terminer på skolorna i Krokoms kommun

3

Dnr KS 18/329
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 190514, § 56, beslut
Medborgarförslag – Barns rätt till fritids vars föräldrar är föräldralediga

4

Dnr KS 19/100
Inlandskommunernas Ekonomisk Förening, IEF: skrivelse 190418,
Argumenter för Inlandsbanan

5

Dnr KS 19/186
Kommunrevisorerna: revisionsrapport – fastighetsunderhåll
samhällsbyggnadsnämnden – uppföljning av tidigare granskning

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

Justerandes sign

Dnr KS 18/137
Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i
det kommunala byggandet. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med
Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 15
maj 2019.
Dnr KS 18/248
Medborgarförslag – Miniramp för skateboard, inlines och kickbike
bredvid Ås skola
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i
ärendet senast den 24 april 2019.

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 juni 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 57 (forts)

Dnr 2019-000062

Meddelanden
3

4

5

6

7

8

9

Justerandes sign

Dnr KS 18/258
Motion – Satsning på härproduktion
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/264
Motion – Flexiblare barnomsorg
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/265
Motion – Säkrare skolvägar
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 19/009
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020.
Dnr KS 19/026
Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola
och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2019.
Dnr KS 19/033
Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga
skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barnoch utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2019.
Dnr KS 19/072
Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till
HR-chef.

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 juni 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 57 (forts)

Dnr 2019-000062

Meddelanden
Dnr KS 19/071
10 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare.
Dnr KS 19/070
11 Motion – Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen.
Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020.
Dnr KS 19/067
12 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Dnr KS 19/116
13 Motion – Sätt upp 16000 kvm soceller på kommunens fastigheter
till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/098
14 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/130
15 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/162
16 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 juni 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 57 (forts)

Dnr 2019-000062

Meddelanden
Dnr KS 19/161
17 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
Dnr KS 19/163
18 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
Dnr KS 19/146
19 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i
Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/145
20 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/144
21 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/150
22 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/164
23 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000062

Meddelanden
Dnr KS 19/165
24 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/166
25 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/167
26 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/204
27 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen skickas till
kommunstyrelen för vidare remittering.
Dnr KS 19/205
28 Motion – Inrättande av demensteam. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för vidare remittering.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 58

Dnr 2019-000064

Avslutning
Ordförande Gunnar Hellström, C, tackar för ett livfullt möte och avslutar
med Idas sommarvisa, av Astrid Lindgren. Ordförande önskar fullmäktige en
trevlig sommar.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 43
§ 49

§ 53

§ 46

L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Avstår

Ja
Ja
-

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

E

Ja

Ja

Nej

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Ja
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Avstår

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Nej

E

Ja

Ja

Nej

Ja

E

Ja

Ja

Nej

Avstår

Moderata samlingspartiet:
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Elisabeth Svensson
Bengt Olofsson (Frida Skoog)
Carl-Oscar Fransson
Stina Kimselius
Leif Holm
Roland Larsamo
Frida Skoog
Centerpartiet:
Malin Bergman
Gunnar Hellström
Karin Jonsson
Hans Åsling
Karin Häggqvist
Andreas Karlsson
Astrid Lönn Jern
Peter Johansson
Karin Wallén
Bengt Nord (Tommy Lennartsson)
Lena Andersson
Harot Basil
Sarah Lundmark
Tommy Lennartsson
Maria Söderberg
Morgan Moverare
Wilma Engelin
Mathias Friman
Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson)
Rasmus Ericsson
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Närvaro

Omröstningar
§ 43
§ 49

§ 53

§ 46

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej

E

Nej

Nej

Ja

Ja

L
L
E

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

Ja
Nej

(L)

Ja

Ja

Nej

Ja

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Sture Hernerud
Niklas Rhodin
Maria Jacobsson
Annika Hansson
Mikael Karlsson
Erika Öhlin
Leif Jonsson (Rolf Lilja)
Jenny Palin
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Katarina Rosberg
Claes-Göran Bergh
Pia Hernerud
Gabriella Carlsson
Göran Eleklint
Sven Höckert
Carina Grahn Hellberg
Rolf Lilja
Monica Dahlén
Kjell Nilsson
Vänsterpartiet:
Marie Svensson
Nehro Mostafaee (Ulla-Greta Rexner)
Mona Puttick
Ulla-Greta Rexner
Hefal Ahmad
Miljöpartiet de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´
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Ledamöter
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Omröstningar
§ 43
§ 49

§ 53

§ 46

L
L
L
E

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Ja
Ja
Ja
Ja

Avstår
Avstår
Avstår
-

Nej
Nej
Nej
-

Eva-Lena Blom
Niclas Höglund
Evert Jonsson

L

Nej

Nej

Avstår

Nej

Vid upprop

33 L
6E

19 Ja
22 Ja
17 Nej 17 Nej
4 Avst
40
39

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

39

17 Nej 19 Ja
16 Ja
16 Nej
5 Avst 2 Avstår
38
37
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