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Kf § 86 Dnr 2020-000012  

Öppnande 

Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

klockan 10.00. 

Nya ledamöter och ersättare 

Åke Ringdahl är ny ersättare för Jämtlands Väl Krokom.  

Protokollets justering och val av justerare 

Rasmus Ericsson och Sture Hernerud utses att justera protokollet torsdagen 

den 19 november 2020.  

Upprop 

Vid uppropet noteras 20 ledamöter och 2 ersättare.  

Kungörelse och kallelse 

Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla och 

kallelse skickades ut den 29 oktober 2020. 

Fastställande av dagordning 

Ronny Karlsson, SD, vill lyfta in ett ärende angående Krokoms 

vindkraftsplan och markarrendelsavtal Nordbyn 1:27 till dagordningen utan 

att det beretts.  

Björn Hammarberg, M, anmäler jäv. 

Ärendet läggs inte till på dagordningen då samtliga närvarande ledamöter 

inte är ense om det.  

Dagordningen fastställs.  

Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige 

1. Ronny Karlssons, SD, fråga till kommunstyrelsens ordförande Karin 

Jonsson, C, om fakturering. 

2. Ronny Karlssons, SD, fråga till Centerpartiet, Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Jämtlands Väl 

Krokom om vindkraft och arrendeavtal.  
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Kf § 86 (forts) Dnr 2020-000012  

Öppnande 

3. Marie Svenssons, V, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om medborgardialog. 

4. Marie Svenssons, V, fråga till socialnämndens ordförande Andreas 

Karlsson, C, om tilläggsanslag. 

5. Marie Svenssons, V, fråga till kommunstyrelsens ordförande Karin 

Jonsson, C, om svenska för invandrare (SFI). 

Informationer  

Aktuellt från kommunstyrelsen 

Karin Jonsson, ordförande  

 Ekonomiskt utfall – Coronabidrag 

 Corona 

 FAQ vindkraft 

 Byggnationer 

 Länets bästa skolkommun 2020 

 Särskilt boende 

 Ärende avseende rötgasanläggning 

 Skoter och terrängkörning 

_____ 
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Kf § 87 Dnr 2020-000014  

Frågor 

Ronny Karlsson, SD, frågar kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, 

C, om fakturering:  

I det arrendeavtal som finns mellan Krokoms kommun och Affloardal energi 

beträffande Nordbyn 1:27 så framgår att Affloardal energi ska betala en årlig 

avgift om 10 000:- årligen och betalas mot faktura för att vidmakthålla 

avtalet. Vi har försökt få ut information från kommunens ekonomiavdelning 

hur detta har skötts men har ännu inte efter drygt 14 dagar fått något besked. 

Affloardal energi ska också årligen inlämna en projektlägesraport vilka vi 

heller inte fått tagit del av. Därför undrar vi Sverigedemokrater: 

1. Hur ser fakturering och betalning för arrendet Nordbyn 1:27 ut under 

avtalstiden? 

2. Har det inkommit projektlägesrapport från Affloardal energi enligt det 

avtal som fanns? 

Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande svarar 

Arrendeavgift för -17, -18 och -19 har fakturerats och betalts.  

Arrendeavgift för -20 kommer att faktureras i december. 

Arrendeavgift för -14, -15 och -16 har missats men nu fakturerats. Fakturan 

ska betalas i inledningen av december.  

Rapporter har inte lämnats och heller inte begärts in. För förvaltningen har 

det inte känts som relevant eller intressant då det varit allmänt känt att 

vindkraftsetableringar gått på sparlåga under den här tiden och inget projekt 

kommit igång.  

_____ 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(42) 

Sammanträdesdatum 

11 november 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 87 (forts) Dnr 2020-000014  

Frågor 

Ronny Karlsson, SD, frågar Centerpartiet, Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Jämtlands Väl Krokom 

om vindkraft och arrendeavtal:  

Det har senaste veckorna varit stor medial publicitet angående en tilltänkt 

vindkraftsindustri i Offerdal, Nordbyn 1:27. Vi politiker har även fått svara 

på ett stort antal frågor inför en revidering av vindkraftsplan i Krokoms 

kommun. Om ovan nämnda vindkraftsindustri byggs så kommer högst troligt 

inflyttningen till området försvåras så vår fråga blir: 

1. Är partiet i Krokom för att kommunen upplåter mark till en 

vindkraftsexploatering i Offerdal, del av Krokom Nordbyn 1:27?  

2. Är partiet för att ett nytt arrendeavtal med Affloardal energi tecknas? 

Karin Jonsson, C, svarar för Centerpartiet 

Frågan om kommunens mark i Offerdal och eventuellt arrendeavtal kommer 

att hanteras i samhällsbyggnadsnämnden om tre veckor, den 3 december. 

Centerpartiet i Krokom kommer att ta ställning i frågan då.  

Maria Jacobsson, S, svarar för Socialdemokraterna 

1. I dagsläget har vi inte tagit ställning varken till eventuell 

vindkraftsanläggning i Nordbyn eller markupplåtelse. 

2. Av samma anledning har vi ingen åsikt om arrendeavtal, det kommer vi 

att ha till nästa steg i processen.  

Jannike Hillding, M, svarar för Moderaterna 

Moderaterna Krokom är positiva till att kommunen på ett aktivt och 

ekonomiskt fördelaktigt sätt förvaltar våra skogsfastigheter. 

Moderaterna Krokom är positiva till att teckna fördelaktiga avtal med olika 

externa parter, det kan vara jaktarrenden, avverkningar eller exploatering för 

vindkraft.  

Moderaterna Krokom utgår ifrån att förhandlingar och avtalstecknande följer 

gällande lagar och regelverk. 
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Kf § 87 (forts) Dnr 2020-000014  

Frågor 

Marie Svensson, V, svarar för Vänsterpartiet 

Vänsterpartiets hållning angående vindkraftsetablering i Krokoms kommun. 

Senast som Vänsterpartiet Krokom tog ställning angående vindkraftsplanen 

var för 10 år sedan och mycket har hänt på dessa 10 år. Tekniken har 

utvecklats, turismen och byar ser annorlunda ut, rennäringen har förändrats 

etc. Områden som var lämpliga för tio år sedan kanske inte längre är det. 

I Krokom står vi inför en revidering av vår vindkraftsplan (översiktsplan), 

den ska uppdateras och ny kunskap och teknik ska vägas samman. Först när 

den är färdig kommer Vänsterpartiet att ta ställning till vilka områden som är 

lämpliga för vindkraft. 

Vid en ny etablering är det mycket att ta hänsyn till men Vänsterpartiets mål 

är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast år 2040. 

Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som sol-, vind-, 

bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle. Vänsterpartiet 

är för en utbyggnad av vindkraften då den måste ersätta elenergin från 

kärnkraft och kolkraft. Samtidigt är det viktigt att bevara vissa natur- och 

kulturvärden, byars påverkan och näringsliv samt att extra hänsyn självfallet 

måste tas till rennäringen. 

Så Vänsterpartiet anser att vi måste vänta in en revidering av 

vindkraftsplanen innan vi kan ta ställning om Nordbyn 1:27. 

Det finns ett befintligt arrendeavtal i dag. Vi tycker att det är rimligt att vänta 

in den nya vindkraftsplanen innan nytt eventuellt arrendeavtal tecknas. 

Rasmus Ericsson, KD, svarar för Kristdemokraterna 

Vi är positiva till vindkraft, solkraft och kärnkraft. Vi utgår från att beslut 

ska tas så nära befolkningen som möjligt och på rätt nivå. Klimatfrågan är en 

av vår tids största ödesfrågor. När det gäller vindkraftsfrågan i Krokoms 

kommun så har vi inte tagit ett officiellt beslut. Vi ser fram emot en 

revidering av vindkraftsplanen. 
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Kf § 87 (forts) Dnr 2020-000014  

Frågor 

Niclas Höglund, JVK, svarar för Jämtlands Väl Krokom 

1. NEJ. 

2. Vi har tidigare lagt en motion om att översiktsplanen för vindkraft i 

Krokoms kommun ska revideras. Vi ser bygdens förutsättningar att 

utvecklas vara större med människor som vill bo och verka i bygden. 

Vindkraft saknar för oss en prioriterad plats i detta område. Så svaret blir 

NEJ på fråga 2. 

_____ 

Marie Svensson, V, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Jannike Hillding, M, om medborgardialog: 

Hur har processen med medborgardialog gått till i Hotagenområdet när det 

gäller flytt av skola från Valsjöbyn till Rötviken?  Den information som nått 

Vänsterpartiet var att man ”var” överens men när man läser Jämtlands 

tidning från den 5 november får man uppfattningen att så inte alls är fallet. 

Jannike Hillding, M, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar 

Processen började redan våren 2019 då barn- och utbildningsnämnden tog ett 

beslut att flytta upp Rötvikens förskola till Valsjöbyn för att få 

samordningsvinster med bland annat mat, städ och personal. 

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten med inhibition. Under tiden 

som vi väntade på ett beslut började vi diskutera om Valsjöbyn var det bästa 

alternativet att ha en skola/förskola på. 

Kommunstyrelsen bjöd då in alla byalag till en medborgardialog. Under 

rådande Coronatider så bestämdes det att varje byalag skulle representeras av 

2 personer.  

Mötet hölls den 18/5 i Rötviken. Alla byarna var överens om att bästa 

alternativet att ha en gemensam skola/förskola var Rötviken. 

Tyvärr verkar det nu som att alla byarna inte har förankrat varken mötet eller 

vad som sades på mötet. Vi förutsatt att de som representerade byarna hade 

delegation att föra dess talan. 
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Kf § 87 (forts) Dnr 2020-000014  

Frågor 

Jag är ledsen om så inte blev fallet och vi måste ta med oss detta och se till 

att det inte händer igen i ett fortsatt arbete med medborgardialoger där vi 

måste ha ett begränsat antal. 

_____ 

Marie Svensson, V, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, 

C, om tilläggsanslag:  

Återigen går socialnämnden mot ett underskott. Ifjol äskade socialnämnden i 

december om tilläggsanslag i kommunfullmäktige men tyvärr var det försent 

då det inte fanns några pengar kvar i kommunkassan 2019. Hur planerar ni i 

det blågröna styret att göra i år? 

Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar 

Vi är ytterst oroliga över de kostnader som belastar vår verksamhet och efter 

senaste nämnden i oktober på – 18 miljoner.  

Vi måste förstå att socialförvaltningens verksamheter får ökade kostnader på 

grund av Corona. Denna pandemi som nu går över hela världen påverkar oss 

alla och främst i socialförvaltningens verksamheter som är närmast våra 

sköra medborgare som behöver stöd och hjälp med sin vardag och omsorg  

Vill förtydliga att dessa -18 miljoner innehåller coronakostnader på minst 9,9 

miljoner som återsöks från staten. Staten ersätter även kommunen för de 

uppkomna sjukskrivningskostnaderna kommunen har och främst 

socialförvaltningen som har en stor andel personal i sina verksamheter. 

Jag vill förtydliga att vårt underskott i dag innehåller alla coronakostnader 

och ökade kostnader för sjukskrivningar. Dessa kostnader får kommunen 

återbetalt via sitt skattekonto men dessa pengar har hittills inte återförts till 

respektive kostnadsbärare utan stannat centralt i kommunen. 

Det är nu beslutat av kommunstyrelsen att dessa medel (miljoner) skall 

fördelas ut på respektive kostnadsställe och det ser vi framemot. Detta gör att 

vi då kan se hur vår ekonomi ser ut utan coronakostnader och hur 

följsamheten är mot den uppsatta budgeten.   
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Kf § 87 (forts) Dnr 2020-000014  

Frågor 

När vi får den särredovisningen kommer vi i socialnämnden ta ställning till 

om tilläggsanslag ska äskas eller ej från fullmäktige. 

_____ 

Marie Svensson, V, frågar kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, C, 

om svenska för invandrare (SFI): 

Läser i Jämtlandstidningen om SFI-undervisningen i kommunen där det 

framkommer att SFI-undervisningen i Krokom håller betydligt lägre nivå på 

kompetens än andra kommuner i länet (Östersund och Åre). Därav undrar 

Vänsterpartiet vad kommunen ställer för krav på kompetens när Krokoms 

kommun köper SFI-tjänster? Hur säkerställer Krokoms kommun att SFI har 

behöriga lärare eller åtminstone lärare med lärarlegitimation? 

Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande svarar 

Kjell Sundström, rektor för verksamheten inom Krokoms kommun, 

konstaterar i mail till mig att artikeln inte helt stämmer överens med hans 

mailväxling med tidningen. Det är något oklart utifrån vilken grund 

tidningen hävdar att SFI-undervisningen i Krokom håller en betydligt lägre 

nivå på kompetens än andra kommuner i länet. Skolverkets statistik 2019 

visar att Krokoms SFI-elever tar sig genom utbildningarna och blir godkända 

snabbare än i övriga länet.    

SFI i Krokom har två behöriga, legitimerade webblärare kopplade till sig. 

Därutöver finns två lärare på plats som inte är behöriga och legitimerade, 

men ändå väl lämpade. Den obehöriga personal som undervisar i Krokom är 

en visstidsanställd lärare med mångårig vana att undervisa i SFI och en 

timanställd lärare som tidigare varit elev på SFI i Krokom. Rektor bedömer 

att de har god kompetens och att de, med stöd av sina webblärarkollegor, väl 

uppfyller förväntningarna på leverantören. 

De två behöriga webblärarna sköter, i dialog med de två lärarna på plats, 

betygssättning, pedagogiskt stöd med mera som motsvarar skollagens krav. 
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Kf § 87 (forts) Dnr 2020-000014  

Frågor 

Hur säkerställer Krokoms kommun att SFI har behöriga lärare eller 

åtminstone lärare med lärarlegitimation? 

I upphandlingsunderlaget vid köp av SFI-tjänst ska leverantören bekräfta att 

de har kompetent personal som uppfyller skollagens krav, övriga nationella 

styrdokument och har erfarenhet från motsvarande utbildningsverksamhet.  

Behörigheten säkerställs vid kvartalsvisa avstämningsmöten med 

leverantören. I dag ser vi att leverantören fortsatt har sina behöriga och 

legitimerade webblärare anställda och kopplade till SFI i Krokom.  

Rektor vid Krokoms kommun har regelbundna dialoger med leverantören 

om genomförandet av undervisningen. Under pågående covid-pandemin 

diskuteras särskilt distansundervisning och undervisning i mindre grupper 

för personer som behöver extra insatser för att klara sin utbildning.  

Rektors bedömning är att lärarna arbetar på ett bra sätt med att skapa en 

utbildning av god kvalitet.   

_____ 
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Kf § 88 Dnr 2020-000015  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dnr KS 2020/240 

1 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl behövs från Ösa till 

Byskogen samt Ås samhälle. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i maj 

2021.  

Dnr KS 2020/251 

2 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj 

2021.  

Dnr KS 2020/252 

3 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 

järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på 

förslaget senast i maj 2021.  

Dnr KS 2020/270 

4 Medborgarförslag - Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn 

1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i maj 2021.  

Dnr KS 2020/289 

5 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2021.  

Dnr KS 2020/273 

6 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

_____  
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Kf § 88 (forts) Dnr 2020-000015  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 

Kopia till 

Förslagsställare 

Remissinsatser  

Kommunstyrelsen 
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Kf § 89 Dnr 2020-000016  

Dialog med revisorerna 

Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen redovisar: 

 Redovisning av revisionsrapporter på kommunfullmäktige i december 

2020.  

 Ulf Larsson, M, ny ledamot i kommunrevisionen.  

 Upphandling sakkunnigt stöd.   

 Revisionen har snart besökt alla nämnder. De besöker kommunstyrelsen 

samt träffar kommunfullmäktige presidium i december.   

_____ 
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Kf § 90 Dnr 2020-000013  

Allmänhetens frågestund 

Bert-Ola Bångman frågar om hur politiken ska arbeta för att ge besked under 

kvartal ett/kvartal två avseende vindkraft eller projekt Kaxås.  

Karin Jonsson, C, svarar.  

_____ 

En från allmänheten frågar hur kommunen ställer sig till bland annat 

rennäringens påverkan av vindkraft.  

Gunnar Hellström, C, svarar.  

_____ 
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Kf § 91 Dnr 2020-000183  

Delårsrapporter 2020, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

Kort sammanfattning 

Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar årligen ett delårsbokslut 

innehållande bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden 

januari-augusti samt prognos för utfall för hela året.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Krokoms kommun godkänner för sin del delårsrapporten för januari-

augusti 2020.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands räddningstjänstförbund redovisar delårsbokslut för perioden 

januari-augusti. 

Förbundet redovisar måluppföljning, där prognosen för 2020 är att av totalt 

fem inriktningsmål uppfylls tre helt och två delvis. 

Förbundet har i sin budget för 2020 ett planerat underskott på 4 mnkr, som är 

tänkt att täckas av periodiserade intäkter från statsbidrag kopplat till de stora 

skogsbränder som drabbade förbundets geografiska område sommaren 2018. 

Periodbudgeten till och med augusti har ett budgeterat resultat på -2,7 mnkr. 

Utfallet är -1,4 mnkr, det vill säga något bättre än planerat. 

En preliminär resultatprognos för helåret pekar på ett utfall i linje med 

budget, det vill säga ett underskott på -4 mnkr.                     

Underlag för beslut 

Jämtlands Räddningstjänstförbunds revisorers utlåtande 22 oktober 2020 

Kommunstyrelsen 21 oktober 2020, § 195 

Tjänsteutlåtande 6 oktober 2020 

Delårsrapport 2020, Jämtlands räddningstjänstförbund 
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Kf § 91 (forts) Dnr 2020-000183  

Delårsrapporter 2020, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår 

kommunfullmäktige besluta att Krokoms kommun godkänner för sin del 

delårsrapporten för januari-augusti 2020.  

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det.   

_____   

Kopia till 

Jämtlands räddningstjänstförbund 
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Kf § 92 Dnr 2020-000188  

Delårsrapporter 2020 Jämtlands Gymnasieförbund 

Kort sammanfattning 

Jämtlands Gymnasieförbund redovisar årligen ett delårsbokslut innehållande 

bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-

augusti, samt prognos för utfall för hela året.           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Krokoms kommun godkänner för sin del delårsrapporten för januari-

augusti 2020.  

2. Krokoms kommun noterar med oro den relativt låga måluppfyllelsen 

avseende utbildningsverksamheten.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat delårsrapport för perioden januari-

augusti 2020. 

Måluppfyllelsen för de åtta mål som är kopplade till förbundsordning och 

ägardirektiv är varierande. Vad gäller måluppfyllelsen för 

utbildningsverksamheten så har den försämrats läsåret 2019/2020.  

För årets åtta första månader redovisar förbundet en positiv budgetavvikelse 

med cirka 4,4 mnkr. Prognosen för helåret är plus 5 mnkr, att jämföras med 

ett budgeterat nollresultat. 

För Krokoms kommuns del pekar prognosen för 2020 på att kostnaden för 

våra elever blir cirka 1,7 mnkr lägre än vad förbundet budgeterat för och 

ligger nära den nivå som Krokoms kommuns budget för 

gymnasieverksamheten är.                        

Underlag för beslut 

Jämtlands Gymnasieförbunds revisorers bedömning 27 oktober 2020 

Kommunstyrelsen 21 oktober 2020, § 196 

Tjänsteutlåtande 12 oktober 2020 

Delårsrapport 2020, Jämtlands gymnasieförbund 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(42) 

Sammanträdesdatum 

11 november 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 92 (forts) Dnr 2020-000188  

Delårsrapporter 2020 Jämtlands Gymnasieförbund 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår 

kommunfullmäktige besluta att Krokoms kommun godkänner för sin del 

delårsrapporten för januari-augusti 2020. Krokoms kommun noterar med oro 

den relativt låga måluppfyllelsen avseende utbildningsverksamheten.  

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det.   

_____   

Kopia till 

Jämtlands Gymnasieförbund 
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Kf § 93 Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera rambudget 2021, plan          

2022-2023 enligt samverkanspartiernas förslag i enlighet med 

sammanställning daterad 2020-10-19.          

_____________________________________________________________ 

Deltar inte i beslutet 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

_____ 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag. 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

Den rambudget som kommunfullmäktige antog den 1 oktober 2020 behöver 

justeras med anledning av fel i underlagen. En intäktspost på 12 miljoner 

kronor var dubbelräknad varför det budgeterade resultatet felaktigt visade ett 

för bra värde. I samverkanspartiernas sammanställning har budgeterade 

ramar till verksamheten sänkts liksom kostnaden för planenlig avskrivning. 

2021 års budgeterade resultat har sänkts till 6 miljoner kronor.       

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 21 oktober 2020, § 193 

Samverkanspartiernas förslag till rambudget 2021, plan 2022-2023 – 

Sammanställning daterad 2020-10-19 

Vänsterpartiets förslag till rambudget 2021, plan 2022-2023, 2020-11-10 

Socialdemokraternas förslag till rambudget 2021, plan 2022-2023, 2020-11-

11 
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Kf § 93 (forts) Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Karin Jonsson, C, föreslår bifall till Samverkanspartiernas rambudgetförslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas 

rambudgetförslag.  

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Vänsterpartiets rambudgetförslag.  

Marie Svensson, V, föreslår skattesats på 22,57 kronor för 2021.   

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Samverkanspartiernas 

rambudgetförslag.  

Ronny Karlsson, SD, Niclas Höglund, JVK, Rasmus Ericsson, KD och 

Andreas Karlsson, C, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens tillika samverkanspartiernas förslag, 

som föreslår kommunfullmäktige besluta att justera rambudget 2021, plan 

2022-2023 enligt samverkanspartiernas förslag i enlighet med 

sammanställning daterad 2020-10-19.      

Till det har kommit förslag på rambudget från Socialdemokraterna. 

Det har även kommit förslag på rambudget från Vänsterpartiet.  

Ordförande kommer att ställa Socialdemokraternas rambudgetförslag mot 

Vänsterpartiets rambudgetförslag för att få fram ett motförslag till 

Samverkanspartiernas rambudgetförslag, som är huvudförslaget. Sedan 

ställer ordförande huvudförslaget mot motförslaget.  

Beslutsgången godkänns.  

Efter fråga på Socialdemokraternas rambudgetförslag mot Vänsterpartiets 

rambudgetförslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

Socialdemokraternas rambudgetförslag som motförslag till 

Samverkanspartiernas rambudgetförslag.  
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Kf § 93 (forts) Dnr 2020-000098  

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Efter fråga på Samverkanspartiernas rambudgetförslag mot 

Socialdemokraternas förslag finner ordförande att kommunfullmäktige 

bifaller Samverkanspartiernas rambudgetförslag.  

_____     

Kopia till 

Kommunens nämnder och styrelser, inklusive sammanställning daterad 

2020-10-19 
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Kf § 94 Dnr 2020-000198  

Revidering av Krokoms kommuns lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljö 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljö ska revideras. Bygg- och miljönämnden beslutade i juni 2020 att sända 

förslaget på de nya föreskrifterna till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för antagande.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö för Krokoms kommun med följande ändring; 

”Gäller ej i växande gröda” läggs till i § 4, punkt 2.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

De lokala föreskrifterna är i behov av revidering. Revideringen har gjorts 

med bygg- och miljönämndens presidium som arbetsgrupp.  

Förslag till lokala föreskrifter har varit utsänt på remiss till de politiska 

partierna i kommunfullmäktige, kommunens politiska nämnder, 

integrationsrådet, tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet, samrådsgrupp för 

samiskt förvaltningsområde, kommunens hemsida och Polisen. Förslaget har 

även suttit på kommunens anslagstavla i KundCenter, kommunhuset.  

Efter remisstiden har de lokala föreskrifterna justerats efter de inkomna 

synpunkterna. Bygg- och miljönämnden beslutade 11 juni 2020, § 55, att 

sända förslaget på revidering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

för antagande.   

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 16 september 2020, § 175 

Tjänsteutlåtande 1 september 2020 

Redovisning bygg- och miljö 26 augusti 2020  

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, förslag 13 

maj 2020, rev 26 augusti 2020 
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Kf § 94 (forts) Dnr 2020-000198  

Revidering av Krokoms kommuns lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljö 

Bygg- och miljönämnden 11 juni 2020, § 55 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Niclas Höglund, JVK, föreslår att ”Gäller ej i växande gröda” läggs till i § 4, 

punkt 2.   

Hans Åsling, C, föreslår bifall till Niclas Höglunds, JVK, förslag. 

Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till Niclas Höglunds, JVK, förslag. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige antar reviderade lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljö för Krokoms kommun. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag.    

Ordförande kommer först att fråga på kommunstyrelsens förslag och sedan 

frågar han 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. 

_____ 

Kopia till 

Bygg- och miljönämnden 

Nils-Erik Werner, miljöstrateg, för att lägga in den beslutade förändringen i 

föreskrifterna. Efter det skickas föreskrifterna till 

krokoms.kommun@krokom.se  

 

mailto:krokoms.kommun@krokom.se
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Kf § 95 Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Kort sammanfattning 

Vid Kommuninvests föreningsstämma den 16 april 2020 beslutades om 

förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk Förening. Förändringarna 

avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta 

kapitalisering.            

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Krokoms kommun ska senast den 2020-11-20 till Kommuninvest 

ekonomisk förening (”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 

2.700.000 kronor. Detta ska ses som en första inbetalning från nuvarande 

nivå på 900 kronor/invånare. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för att inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. Totalt ska 

preliminärt 3.159.200 kronor betalas in de kommande åren, utöver det 

belopp som anges i punkt 1. Efter fullgjorda inbetalningar kommer 

kommunens nya insatskapital att motsvara 1300 kronor/invånare, vilket 

för närvarande blir 19.042.400 kronor (Totalbeloppen är preliminära på 

grund av att antalet invånare som ligger till grund för beräkningen kan 

komma att räknas om.). 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning 

av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

4. Inbetalningarna hanteras inom kommunens normala likvida flöden. 

Inbetalningarna innebär ingen resultatpåverkan, då de anses innebära en 

ökning av kommunens finansiella anläggningstillgångar (Vi byter 

tillgångsslag från likvida medel).   

_____________________________________________________________   
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Kf § 95 (forts) Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Beskrivning av ärendet 

Om Kommuninvest 

Krokoms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 

kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 

finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 

Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  

Krokoms förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-30 till 2.700.000 

kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 

härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen 

från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 

ska därför återbetalas till medlemmarna. 
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Kf § 95 (forts) Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 

och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 

kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 

nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 

därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 

för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 

kommande fyra åren enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 

stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 

belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor 

per invånare för regioner). 
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Kf § 95 (forts) Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Kommuninvests delägare har historiskt fått utdelning på överskott av kapital 

som Kommuninvest placerat varje år. Utdelningen har för Krokoms del legat 

runt 1 mnkr/år. Utdelningar lär fortsätta, förutsatt att Kommuninvests 

placeringar medger det även i framtiden.                          

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 21 oktober 2020, § 194 

Tjänsteutlåtande 12 oktober 2020  

Skrivelse från Kommuninvest, inklusive bilagor 2020-09-03 

Stämmohandlingar, Kommuninvest 2020-04-16 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i fyra punkter, kommunstyrelsens förslag, som föreslår 

kommunfullmäktige besluta att 1. Krokoms kommun ska senast den 2020-

11-20 till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) inbetala ett 

insatsbelopp om 2.700.000 kronor. Detta ska ses som en första inbetalning 

från nuvarande nivå på 900 kronor/invånare. 2. Kommunstyrelsen 

bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för att 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1300 kronor per invånare. Totalt ska preliminärt 

3.159.200 kronor betalas in de kommande åren, utöver det belopp som anges 

i punkt 1. Efter fullgjorda inbetalningar kommer kommunens nya 

insatskapital att motsvara 1300 kronor/invånare, vilket för närvarande blir 

19.042.400 kronor (Totalbeloppen är preliminära på grund av att antalet 

invånare som ligger till grund för beräkningen kan komma att räknas om.).   

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 4. Inbetalningarna hanteras inom 

kommunens normala likvida flöden. Inbetalningarna innebär ingen 

resultatpåverkan, då de anses innebära en ökning av kommunens finansiella 

anläggningstillgångar (Vi byter tillgångsslag från likvida medel).   

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 
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Kf § 95 (forts) Dnr 2020-000223  

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

_____ 

Kopia till 

Kommuninvest 

Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Kf § 96 Dnr 2020-000146  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente - 
Sammanträde på distans 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente medger i dag att ledamöter får, 

om särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, 

delta på sammanträden på distans. Barn- och utbildningsnämndens 

reglemente föreslås ändras så att sammanträden på distans tillåts även efter 

det att krisledningsnämnden avaktiverats, så som också beslutats för 

kommunstyrelsen reglemente.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Punkt 2.4. 

Sammanträden på distans § 11 i barn- och utbildningsnämndens 

reglemente får följande lydelse:  

Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarade på distans. Sådant sammanträde 

får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.   

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Barn- och utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla 

om deltagande på distans i nämndens sammanträden.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

 I samband med covid 19-pandemin under 2020 aktiverades 

krisledningsnämnden i Krokoms kommun. En förändring i nämndernas 

reglemente under våren 2020 möjliggjorde för ledamöter och ersättare att 

delta i sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när 

krisledningsnämnden är aktiverad. Den 1 oktober 2020 beslutade 

kommunfullmäktige om ändring i kommunstyrelsens reglemente, samma 

ändring föreslås nu i barn- och utbildningsnämndens reglemente.      
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Kf § 96 (forts) Dnr 2020-000146  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente - 
Sammanträde på distans 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämnden den 20 oktober 2020, § 91  

Kommunstyrelsen 21 oktober 2020, § 203 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Punkt 2.4. 

Sammanträden på distans § 11 i barn- och utbildningsnämndens reglemente 

får följande lydelse: Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl 

föreligger, sammanträda med ledamöter närvarade på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Barn- 

och utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämndens sammanträden.     

Efter fråga på barn- och utbildningsnämndens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Kf § 97 Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kort sammanfattning 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp föreslår i en motion att 

kulturskolan i Krokom ska vara avgiftsfri för alla barn.              

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras med motiveringen att man i svaret på motionen 

ska följa barnkonventionen.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp föreslår i en motion att 

kulturskolan i Krokom ska vara avgiftsfri för alla barn.      

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 1 september 2020, 

§ 71 och föreslår att den avslås.                

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 1 september 2020, § 71 

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kommunstyrelsen 21 oktober 2020, § 197 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att 

man i svaret på motionen ska följa barnkonventionen.  

Jannike Hillding, M, yttrar sig.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Motivering: Avgifterna för 

kulturskolan som eleverna betalar in i dag är sammanlagt 350 000 kronor per 

läsår. Ska kulturskolan vara avgiftsfri måste dessa pengar tas någon 

annanstans ifrån. Detta finns inte i budgeten i dag.  
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Kf § 97 (forts) Dnr 2019-000368  

Motion - Införande av avgiftsfri kulturskola 

Kulturskolan har utökat samarbetet med skolorna och har sökt pengar från 

Kulturrådet, för att på så vis nå fler elever och öka tillgängligheten till 

kulturskolan. 

Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.   

Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller 

återremitteras.    

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 

ordförande att ärendet ska avgöras i dag. 

Omröstning begärs.  

De som vill att ärendet ska avgöras i dag röster Ja och de som vill att ärendet 

ska återremitteras röstar Nej.   

Med 12 Ja och 10 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige genom en 

minoritetsåterremiss återremitterar ärendet. 

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Kf § 98 Dnr 2020-000006  

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Åke Ringdahl, JVK, väljs till ledamot i valberedningen.  

2. Åke Ringdahl, JVK, väljs till ersättare i valnämnden.  

3. Ewa Lundbergs, JVK, avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige godkänns.  

4. Kjell Brickman, S, utses till lekmannarevisor i Jämtidrottshallen i Ås 

AB, efter Brigitte Larsson, M.  

5. Britt Carlsson, S, utses till ny ersättande lekmannarevisor i 

Jämtidrottshallen i Ås AB efter Kjell Brickman, S.   

6. Hans Åsling, C, väljs till ordförande i bygg- och miljönämnden för åren 

2021-2022.   

7. Peter Johanssons, C, avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, uppdraget som ledamot för direktionen för 

Jämtlands räddningstjänstförbund och uppdraget som ersättare i 

Jämtidrottshallen i Ås AB godkänns.      

8. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022 om inget annat 

beslutats. 

_____________________________________________________________ 

Åke Ringdahl, JVK, föreslås till ledamot i valberedningen.  

Efter fråga på att välja Åke Ringdahl, JVK, till ledamot i valberedningen 

finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Åke Ringdahl, JVK, föreslås till ersättare i valnämnden.  

Efter fråga på att välja Åke Ringdahl, JVK, till ersättare i valnämnden finner 

ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 
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Kf § 98 (forts) Dnr 2020-000006  

Valärenden 

Ewa Lundberg, JVK, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kjell Brickman, S, föreslås till lekmannarevisor i Jämtidrottshallen i Ås AB, 

efter Brigitte Larsson, M.  

Efter fråga på att välja Kjell Brickman, S, till lekmannarevisor i 

Jämtidrottshallen i Ås AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

det. 

_____ 

Britt Carlsson, S, föreslås till ny ersättande lekmannarevisor i 

Jämtidrottshallen i Ås AB efter Kjell Brickman, S.   

Efter fråga på att välja Britt Carlsson, S, till ny ersättande lekmannarevisor i 

Jämtidrottshallen i Ås AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

det. 

_____ 

Hans Åsling, C, föreslås till ordförande i bygg- och miljönämnden för åren 

2021-2022.   

Efter fråga på att välja Hans Åsling, C, till ordförande i bygg- och 

miljönämnden för åren 2021-2022 finner ordförande att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

_____ 

Peter Johansson, C, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, uppdraget som ledamot för direktionen för Jämtlands 

räddningstjänstförbund och uppdraget som ersättare i Jämtidrottshallen i Ås 

AB.  

Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller dessa.  
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Kf § 98 (forts) Dnr 2020-000006  

Valärenden 

_____ 

Kopia till 

De som sagt ifrån sig 

De valda 

Berörda nämnder, bolag 

Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret 
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Kf § 99 Dnr 2020-000055  

Meddelanden 

  Dnr 22 

1 Krokomsbostäder AB:  protokoll 200831, styrelsemöte 5 

 

2 Socialnämnden: protokollsutdrag 200922 § 123, rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2020 

 

  Dnr 28 

3 Naboer AB:  VD brev kvartal 3, 2020 

 

4 Samordningsförbundet Jämtlands län:  protokoll 200925 från 

styrelsemöte 

 

  Dnr KS 19/321 

5 Bygg- och miljönämnden: protokollsutdrag 200611 § 44 – Ändring i 

delegationsordning, flyttning av fordon 

 

  Dnr KS 20/256 

6 Länsstyrelsen Västernorrland:  beslut 201014 – Inspektion hos 

överförmyndarnämnden i Östersund, Krokom och Åre kommun, 191105 

 

_____ 

 

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 

    Dnr KS 19/098 

1 Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.  

   Dnr KS 19/262 

2 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.  
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Kf § 99 (forts) Dnr 2020-000055  

Meddelanden 

 Dnr KS 2019/208 

3 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen 

remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och 

miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast november 2020.  

  Dnr KS 2019/345 

4 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till 

Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

              Dnr KS 2019/347 

5 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

november 2020.  

  Dnr KS 19/357 

6 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras 

till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast 

december 2020.  

  Dnr KS 19/368 

7 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till 

barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige 

senast december 2020. Återremiss fullmäktige 11 november 2020.  

 Dnr KS 2020/058 

8 Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast 

februari 2021.  

 Dnr KS 2020/184 

9 Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken. 

Motionen remitteras till HR-avdelningen för besvarande i 

kommunfullmäktige senast april 2021.  
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Kf § 99 (forts) Dnr 2020-000055  

Meddelanden 

 Dnr KS 2020/193 

10 Motion – Bjud in representanter för fackliga organisationer till 

kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa 

yttranderätt. Motionen remitteras till kansliet för besvarande i 

kommunfullmäktige senast april 2021. 

 Dnr KS 2020/221 

11 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen remitteras 

till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige 

senast april 2021.  

Dnr KS 2020/273 

12 Motion – Revidera översiktsplanen för vindkraft. Motionen skickas till 

kommunstyrelsen för remittering. 

   Dnr KS 2019/288 

13 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning 

på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, 

fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där 

barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020. 

   Dnr KS 2019/296 

14 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar 

förslaget senast i mars 2020. 

 Dnr KS 2019/315 

15 Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen 

Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras 

till bygg- och miljönämnden som själv svarar på förslaget senast i maj 

2020. 

 Dnr KS 2020/062 

16 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i augusti 2020.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(42) 

Sammanträdesdatum 

11 november 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Kf § 99 (forts) Dnr 2020-000055  

Meddelanden 

 Dnr KS 2020/194 

17 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås. 

Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, kultur och 

fritid och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen svarar själv på 

förslaget senast i april 2021.  

 Dnr KS 2020/232 

18 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg 

Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i april 

2021. 

 Dnr KS 2020/233 

19 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge, 

Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till trafiknämnden som själv 

svarar på förslaget senast i april 2021. 

 Dnr KS 2020/234 

20 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i april 2021. 

 Dnr KS 2020/235 

21 Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och 

helger. Medborgarförslaget remitteras till avdelningen för näringsliv, 

kultur och fritid. Kommunstyrelsen svarar själv på förslaget senast i april 

2021. 

Dnr KS 2020/240 

22 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl behövs från Ösa till 

Byskogen samt Ås samhälle. Medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i maj 

2021.  
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Kf § 99 (forts) Dnr 2020-000055  

Meddelanden 

Dnr KS 2020/251 

23 Medborgarförslag – Ställplats för husbilar. Medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på förslaget senast i maj 

2021.  

Dnr KS 2020/252 

24 Medborgarförslag – Medborgarförslag - Planlägg hela området mellan 

järnvägen-Dvärsättsvägen-Indalsälven som campingplats. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på 

förslaget senast i maj 2021.  

Dnr KS 2020/270 

25 Medborgarförslag - Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn 

1:27 tillgänglig för jakt och viltvård till boende. Medborgarförslaget 

remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget 

senast i maj 2021.  

Dnr KS 2020/289 

26 Medborgarförslag - Lekpark vid Strindbergs väg, Krokom. 

Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

svarar på förslaget senast i maj 2021.  

_____ 
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Kf § 100 Dnr 2020-000056  

Avslutning 

Ordförande, Gunnar Hellström, C, förklarar mötet avslutat. 

_____ 

 


