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Kf § 1 Dnr 2019-000056  

Öppnande 
Ordförande, Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
klockan 10.00. 

Protokollets justering och val av justerare 
Bengt Olofsson, M, och Mikael Karlsson, S, väljs att justera protokollet 
fredagen den 15 mars 2019.  

Upprop 
Vid uppropet noteras 37 ledamöter och 3 ersättare. 

Ny ersättare 
Ny ersättare för Socialdemokraterna är Kjell Nilsson. 

Kungörelse och kallelse 
Komunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 19 
februari och kallelse skickades ut den 15 februari 2019. 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 

Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige 
1 Jan Englund, SD, fråga till Elisabeth Svensson, M, ordförande 

 Krokomsbostäder AB, om Migrationsverkets ca 50 lägenheter i 
Krokoms kommun 

2 Jan Englund, SD, fråga till Karin Jonsson, C, ordförande 
 samhällsbyggnadsnämnden, om maträtter, än de föreskrivna, på grund 
 av religiösa skäl 

3 Eva-Lena Blom, JVK, fråga till Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande, om företagsetableringar i Krokom 

4 Eva-Lena Blom, JVK, fråga till Peter Johansson, C, om 
 arbetstidsförkortning 

5 Eva-Lena Blom, JVK, fråga till Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande, om badhuset i Krokom 
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Kf § 1 (forts) Dnr 2019-000056  

Öppnande 
Frågor som får ställas vid dagen smöte (forts) 
6 Eva-Lena Blom, JVK, fråga till Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande, om bemötande i media 

7 Marie Svensson, V, fråga till Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande om e-postadresser för anställda i Krokoms kommun 

8 Marie Svensson, V, fråga till Jannike Hillding, M, barn- och 
 utbildningsnämndens ordförande om avstängning barnomsorgsplats på 
 grund av avsaknad av betalningsförmåga 

9 Marie Svensson, V, fråga till Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande om inkasso som ökar sedan Krokoms kommun tecknade 
 avtal med Intrum 

10 Marie Svensson, V, fråga till Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande om att avbryta upphandling av demensboende på Kvarna 

11 Niklas Rhodin, S, fråga till Malin Bergman, C, om befolkningstapp i 
 Krokoms kommun 

12 Niklas Rhodin, S, fråga till Karin Jonsson, C, samhällsbyggnads-
 nämndens ordförande, om fler bostäder i olika delar av kommunen 

13 Niklas Rhodin, S, fråga till Andreas Karlsson, C, socialnämndens 
 ordförande, om att kommunen tar tillbaka frågan om att bygga ett nytt 
 särkilt boende i på Kvarna, i centrala Krokom 

14 Niklas Rhodin, S, fråga till Andreas Karlsson, C, socialnämndens 
 ordförande, om hur planen ser ut för framtidens boende för äldre i 
 Krokoms kommun 

15 Ulla-Greta Rexner, V, fråga till Andreas Karlsson, C, socialnämndens 
 ordförande, om att förebygga, motverka och behandla 
 spelmissbruk/spelmissbrukare 

16 Mona Puttick, V, fråga till Jannike Hillding, M, barn- och 
 utbildningsnämndens ordförande, om barnomsorgsplats i Nälden 
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Kf § 1 (forts) Dnr 2019-000056  

Öppnande 

Informationer 
Jämtlands Gymnasieförbund 
Mikael Cederberg, förbundschef 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Lars Nyman, förbundschef 

Aktuellt från kommunstyrelsen  
Malin Bergman, ordförande 

Ärenden vid kommunstyrelsen den 12 december 2018 

Ensolutions utredning 22 januari 

Ärenden vid kommunstyrelsen den 23 januari 

Ärenden vid kommunstyrelsen den 14 februari  

7-8 februari, verksamhetskonferens 

Ägarsamråd Gymnasieförbundet och Räddningstjänstförbundet den 1 
mars 

Vid nästa kommunstyrelse den 13 mars uttalande mot gruvbrytningen 

_____ 

Kopa till 
Interpellation kommunfullmäktige kompetensförsörjning inom barn- 
och utbildning 
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Kf § 2 Dnr 2019-000057  

Allmänhetens frågestund 
Nils-Bertil Nilsson frågar om Ensolutions utredning. 

Jannike Hillding, M, svarar delvis på frågan. 

Yttrar sig gör också Niklas Rhodin, S, och Malin Bergman, C. 

_____  

Nils-Erik Eriksson, ordförande i PRO, yttrande i ärendet Strategi för äldres 
hälsa i Krokoms kommun. 

Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar. 

_____  

Per Antonio Hansson, frågar om skicket på Krokoms badhus. 

Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande svarar. 

_____ 
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Kf § 3 Dnr 2019-000058  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
1 Motion – sex timmars arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden! 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

2 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

3 Medborgarförslag – Barn vars föräldrar är föräldralediga för ett 
 yngre syskon ska ha rätt till fritids. Medborgarförslaget remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet 
 senast i september 2019. 

4 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola 
 och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till 
 samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2019. 

5 Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga 
 skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barn- 
 och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2020. 

6 Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium. 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

7 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till 
 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. 

8 Motion – Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen. 
 Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

9 Motion – Avidentifierade ansökningar till chefstjänster. Motionen 
 remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 senast i februari 2020. 
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Kf § 3 (forts) Dnr 2019-000058  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
10 Motion – Billigare busskort för äldre m fl. Motionen remitteras till 
 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i 
 februari 2020. 

11 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och 
 miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. 

_____ 

Kopia till 
Remissinstanser inklusive förslag 
Förslagsställare 
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Kf § 4 Dnr 2019-000059  

Frågor 
1 Jan Englund, SD, frågar Elisabeth Svensson, M, ordförande 

 Krokomsbostäder AB, om Migrationsverkets ca 50 lägenheter i 
Krokoms kommun 

 Elisabeth Svensson, M, svarar att det inte har kommit in någon 
uppsägning ännu. Det är tre månaders uppsägningstid. Det rör sig om 46 
lägenheter totalt i Änge Kaxås, Föllinge, Trångsviken och Alsen. Om de 
som bor där nu vill bo kvar får de ansöka om det. Det finns ingen 
bostadskö på dessa lägenheter. 

_____ 

2 Jan Englund, SD, frågar Karin Jonsson, C, ordförande  
 sammhällsbyggnadsnämnden, om maträtter, än de föreskrivna, på grund 
 av religiösa skäl. 

 Karin Jonsson, C, svarar nej på frågan. 

I våra skolmatsalar serveras dagligt 2-3 rätter. Av dessa finns alltid ett 
fläskfritt alternativ. 
Alternativen till den ordinarie rätten kan bestå av "vanliga maträtter" 
samt vegetariska maträtter ca 2-3 gr/vecka. Dessa rätter erbjuds till alla 
elever i skolan. 
 Inom förskolan serveras endast ett alternativ men vi ser till att spara 
fläskfria maträtter som blivit över och serverar dessa de dagar som 
huvudkomponenten innehåller fläskkött. 

_____ 

3 Eva-Lena Blom, JVK, ställer tre frågor till Malin Bergman, C, 
kommunstyrelsens ordförande, om företagsetableringar i Krokom. 

Varför etablerades inte Saluhall ”Fryshuset” i Åskorset eller på annan 
plats i kommunen? 

Malin Bergman, C, svarar att det inte är en kommunal fråga. Det är ett 
privat initiativ. 
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Kf § 4 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
 

 Hur ska Krokoms kommun fortsätta satsningen av Grönt Center i Ås när 
 projekttiden går ut? Eller ska den skötas av annan aktör? 

Malin Bergman, C, svarar att vi har sedan förvärvet av fastigheten på 
Torsta, Rösta och Trättgärde haft en vision att utveckla det till ett 
nationellt center för de gröna näringarna. Man arbetar med att fysiskt 
utveckla fastigheter, eventuellt byggande och parallellt drivs även ett 
treårigt Leaderprojekt för att skapa ett kluster tillsammans med LRF, 
Torsta AB, Eldrimner, Fröjas och Krokoms kommun. Projektet har nått 
halvtid och nu utvärderar man arbetet för att få fram förslag till beslut. 
Vi hoppas att  utvärderingen ska ge svar på dina frågor. På det sättet 
som Strömsund tar ett regionalt grepp om vindkraften, Ragunda om 
kulturen ser vi det som en självklarhet att Krokoms kommun tar ett 
fortsatt grepp kring de gröna näringarna med tanke på de företag vi har i 
kommunen och samverkan med aktörerna vid Grönt Center i Ås. 

 Vilka större etableringar är på gång just nu? 

Malin Bergman, C, svarar att hon inte kan svara på det. Det jobbas 
med kontakter och förfrågningar men det är sekretessärenden. Vi jobbar 
med Krokomsporten, Grönt Center i Ås, turistsatsningar och Power 
Region. I länet samverkar man med etableringsfrämjande projekt och 
man marknadsför investerings- och etableringsmöjligheter i kommunen 
på bland annat mässor som business arena i Stockholm. I 
samverkanspartiernas överenskommelse är det Björn Hammarberg, M, 
som är utsedd att arbeta med näringslivsfrågor. 

_____ 

4 Eva-Lena Blom, JVK, frågar till Peter Johansson, C, om 
 arbetstidsförkortning 
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Kf § 4 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Peter Johansson, C, svarar att det här är viktigt för 
samverkanspartierna. Jag är glad att ni lyfter upp det på agendan. Den 
höga sjukfrånvaron i kommunen är en utmaning. Vi kan aldrig acceptera 
att våra medarbetare mår dåligt, speciellt om man blir sjuk av jobbet. 
Långa sjukskrivningar kostar arbetsgivaren och samhället mycket 
pengar. Men värst av allt är det utanförskap den sjuke riskerar att hamna 
i. Det här tar vi på största allvar. 
Gällande arbetstidsförkortningen. Medarbetare som jobbar obekväm 
arbetstid har en arbetstidsförkortning jämfört med arbetstidslagen 
inskriven i sina kollektivavtal.  
Samverkanspartierna tror inte arbetstiden är orsaken till de höga 
sjuktalen.  
Frågan om arbetstidsförkortning med bibehållen lön drivs runtom i 
landet och lokalt av vänsterpartister och nu Jämtlands Väl Krokom. Det 
har gjorts många försök på 6 timmars arbetsdag, till väldigt dyra pengar.  
Vi inom samverkanspartierna arbetar för bättre arbetsmiljö inom vård 
och omsorg. Vi måste ge medarbetarna de nya digitala verktygen. 
Medarbetarna vill ha fokus på vården.   
Vi arbetar även för ett ökat utbud av vårdgivare. Bra för brukaren som 
får möjlighet att välja. Bra för arbetstagaren som då kan byta 
arbetsgivare om arbetsmiljön är dålig. 
Vi arbetar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Verka 
för medarbetarinflytande och skapa utvecklingsmöjligheter 
Hos en attraktiv arbetsgivare är stämning, sammanhållning och viljan att 
gå framåt gemensamt starkare.  
En attraktiv arbetsgivare har lättare att rekrytera, har friskare 
medarbetare och får nöjdare brukare. 
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Kf § 4 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
5 Eva-Lena Blom, JVK, frågar Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande, om badhuset i Krokom 

Malin Bergman, C, svarar att utifrån statusen på badhuset behövde vi 
under hösten både titta kortsiktigt och långsiktigt för att trygga 
simundervisningen för skolbarnen och för invånarnas möjlighet till bad 
vid något av kommunens fyra badhus. Samtidigt har investeringen av ett 
nytt badhus någonstans i kommunen, hos samtliga partier, funnits med 
de senaste åren. Utifrån att hitta lösningar fram till dess att vi har ett nytt 
badhus på plats har jag varit öppen för att både tittta och lyssna på nya 
alternativa lösningar som tidigare inte tittats på. Däribland möjligheten 
att tillsammans med Östersunds kommun eller privat entreprenör hitta 
lösningar kring badhusfrågan. 

Var badhuset ska ligga i kommunen är ännu inte föremål för beslut. 
Delvis har arbetet påbörjats med en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi 
som kommer att ge riktning om vilka orter, olika aktivitetshallar och 
badhus kommer att ligga i framtiden. Dessutom ska kommunen ha 
medborgardialoger under hösten för att samla in synpunkter och åsikter 
som sen ska ligga till grund för ett kommande arbete med ett nytt 
badhus och ett beslut kring plats och utformande. 

Centerpartiet har inte tagit ställning till var i kommunen ett nytt badhus 
ska byggas. Centerpartiet vill invänta kommande fortsatta arbetet i 
frågan utifrån ett långsiktligt perspektiv, utifrån tillväxt och 
utvecklingsstrategin och utifrån höstens kommande medborgardialoger. 

_____ 
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Kf § 4 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Frågor som får ställas vid dagen smöte (forts) 
6 Eva-Lena Blom, JVK, frågar Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande, om bemötande i media 

Malin Bergman, C, svarar att man har fokuserat på styrning, ledning 
och för att få fart på fattade och kommande beslut, inte på att skriva svar 
på insändare. 

Man kommer att försöka svara mer frekvent på insändare i media. 

_____ 

7 Marie Svensson, V, frågar Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande om e-postadresser för anställda i Krokoms kommun 

Malin Bergman, C, svarar att inte alla anställda har en egen e-
postadress. Det är på grund av en kostnadsfråga och inget som IT 
bestämmer. Det är verksamheten som bestämmer det och beställer. Alla 
anställda som inte har e-postadress har möjlighet att kommunicera via 
kommunens intranät, Krokus. 

_____ 
8 Marie Svensson, V, frågar Jannike Hillding, M, barn- och 
 utbildningsnämndens ordförande om avstängning barnomsorgsplats på 
 grund av avsaknad betalningsförmåga 

Jannike Hillding, M, svarar att under 2018-2019 har ett barn stängts 
av från sin plats från fritids p g a att föräldrarna inte betalt sin avgift. Det 
var i januari 2018. 
Deras ekonomi var så pass ansträngd att en avbetalningsplan inte var 
möjlig.  
Jag förutsätter att barn- och utbildningsförvaltningen informerar 
föräldrar, som inte kan betala sin barnsomsorgsavgift, att man kan vända 
sig till Socialförvaltningen för att söka hjälp. 

_____ 
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Kf § 4 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
9 Marie Svensson, V, frågar Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande om inkasso som ökar sedan Krokoms kommun tecknade 
 avtal med Intrum 

Malin Bergman, C, svarar att kommunen har ett avtal med Intrum 
sedan flera år. Däremot har kommunen ett eget avtal, med helt andra 
villkor, som är äldre än det som TV-programmet handlade om. 
Kommunen har dock möjlighet att ansluta sig till det nya avtalet om vi 
så önskar, det vill säga vi är avropsberättigade. 

_____ 
10 Marie Svensson, V, frågar Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande om att avbryta upphandling av demensboende på Kvarna 

Malin Bergman, C, svarar att eftersom beslutet att avbryta 
upphandlingen kom väldigt nära inpå kommunstyrelsens sammanträde 
blev beslutsmeningen, i sig, kanske inte helt ordagrann. I dagsläget finns 
ingen annan tanke eller inriktning än att avvakta kommundirektörens 
redovisning av sitt uppdrag med att presentera möjliga lösningar för att 
lösa platsbehovet inom äldreomsorgen och beskriva konsekvenserna för 
ett fördröjt byggande. 

_____ 

11 Niklas Rhodin, S, frågar Malin Bergman, C, kommunstyrelsens 
 ordförande, om befolkningstapp i Krokoms kommun 

Malin Bergman, C, svarar att det bara är en vecka sedan den formella 
befolkningen per den 31/12 2018 redovisades. Detaljerna i den siffran 
får vi först i april. Kommunen tog fram en analys före jul utifrån 
delårsdata. Motsvarande material togs fram 2016 också.  

Någon ytterligare analys av rapporten före jul är inte gjord av 
ekonomiavdelningen men man kan se att det bland annat att det är 
utrikes födda som flyttar in och flyttar ut. Men också en liten del +55 
som flyttar ut. Inte dramatiskt men fler ut än in i just den åldersgruppen. 
Det här är ingen strukturerad analys. 
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Kf § 4 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Det är ett faktum att vi minskar något i befolkning år 2018, i absoluta 
tal. Men även att vi i underliggande befolkningsutveckling nog minskat 
även föregående år, om vi tagit bort integration. 

Utifrån måndagens presidiemöte med Regionen angående den regionala 
tillväxtstrategin kommer de att hjälpa oss att titta på flyttmönster. 
Sammanfattningsvid tappar vi främst av att antalet nyanlända inte 
kommer till kommunen i samma utsträckning. 

_____ 

12 Niklas Rhodin, S, frågar Karin Jonsson, C, samhällsbyggnads-
 nämndens ordförande, om vad som egentligen händer med det nya 
bostadsområdet Sjövillan i södra Ås 

Karin Jonsson, C, svarar att Krokomsbostäder som exploatör behöver 
komplettera med några utredningar till detaljplanearbetet. Arbete pågår.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för en lösning på hur området 
skall försörjas med infrastruktur för vatten och spill. Denna fråga är inte 
isolerad endast till detta område utan berör all framtida exploatering i 
Ås-området. En VA-utredning är beställd och ett utkast beräknas finnas 
framme i höst.  
Med en fungerande lösning för vatten och spill kan detaljplanering 
slutföras och samråd inledas. Målsättningen är att det ska kunna ske 
under 2019. 

_____ 
13 Niklas Rhodin, S, frågar Andreas Karlsson, C, socialnämndens 
 ordförande, om att kommunen tar tillbaka frågan om att bygga ett nytt 
 särkilt boende på Kvarna, i centrala Krokom 

Andreas Karlsson, C, svarar att Angående fördröjningen av särskilda 
boendet i ”Kvarna” i Krokom. På förra kommunstyrelsen fattades beslut 
om att kommunen ska ta tillbaka förfrågan om att bygga ett nytt särskilt 
boende i det så kallade Kvarna-området i centralorten Krokom. Som vi 
båda vet är behovet av särskilda boendeplatser stort i Krokoms 
kommun.  
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Kf § 4 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
Detta är såklart en utmaning som vi tar med stort allvar och det ligger ett 
uppdrag på socialförvaltningen att ta fram en konsekvensanalys och en 
åtgärdsplan fram till att vi har ett nytt SÄBO på plats. 
_____ 

14 Niklas Rhodin, S, frågar Andreas Karlsson, C, socialnämndens 
 ordförande, om hur planen ser ut för framtidens boende för äldre i 
 Krokoms kommun 

Andreas Karlsson, C, svarar att Det finns ingen anledning till oro för 
detta men vi bör alltid revidera planer om det finns behov för det. Något 
annat vore oansvarigt. Vi ska vara glad till att vi hade en parlamentariskt 
sammansatt styrgrupp för att utreda och planera för framtidens 
äldreboenden i kommunen. Detta har gjort att denna fråga verkligen är 
förankrad i alla partier och att alla känner till och förstår de utmaningar 
vi ställs inför de närmsta åren. Vi har nu ett nytt läge där byggandet av 
ett nytt Särskilt boende med nya direktiv från KS och där alla var 
överens i beslutet. Detta kan eventuellt påverka planerna. Vi har även 
risken för en rad potentiella felkällor och risker i alla försök att förutsäga 
en framtida utveckling. Med detta svar vet jag att planerna kan vid 
behov revideras men i vilken utsträckning det sker vet jag inte. 

_____ 
15 Ulla-Greta Rexner, V, frågar Andreas Karlsson, C, socialnämndens 
 ordförande, om att förebygga, motverka och behandla 
 spelmissbruk/spelmissbrukare 

Andreas Karlsson, C, svarar att kommunen har en del telefonsamtal i 
från oroliga anhöriga där vi har gett råd och vad avser stöd och 
behandling så kan man ansöka om hjälp för spelberonde på samma sätt 
som ansökan om annan vård för missbruk, varpå i så fall behovet utreds 
och eventuella insatser beviljas i enlighet med det. Socialstyrelsen håller 
även nu på att ta fram ett kunskapsstöd (idag finns en remissversion). 
När den kommer så har vi mer stöd i vårt arbete med detta. 
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Kf § 4 (forts) Dnr 2019-000059  

Frågor 
16 Mona Puttick, V, frågar Jannike Hillding, barn- och 
 utbildningsnämndend ordförande, om barnomsorgsplats i Nälden 

 Jannike Hillding, M, svarar att det stämmer att det är fullt i Nälden 
 och att barn erbjuds plats i Ås. 

Det stämmer att en avdelning av förskolan idag används av skolan  
Det ska inte fortsätta att vara så, avdelningen tas tillbaka till hösten. 
Förhoppningsvis kommer det att finnas barnomsorgsplatser i Nälden, till 
hösten. 

_____ 
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Kf § 5 Dnr 2019-000060  

Dialog med revisorerna 
Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen, presenterar de övriga 
revisorerna, för den nya mandatperioden; 

Björn Skogh, C, vice ordf, ny i kommunrevisionen 

Lisa Sallin, M, ny i kommunrevisionen 

Brigitte Larsson, M 

Kjell Brickman, S 

Britt Carlsson, ordförande, redovisar revisionsplan 2019. 

Björn Hammarberg, M, undrar hur dialogen med revisorerna kan utvecklas? 

Britt Carlsson svarar att rapporterna finns tillgängliga och att dialog kan 
föras utifrån dessa. 

Britt Carlsson kommer att diskutera frågan med fullmäktiges ordförande. 

_____ 
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Kf § 6 Dnr 2018-000279  

Trygghets- och säkerhetspolicy 
Kort sammanfattning 
Ny policy för kommunens samlade arbete med trygghets- och 
säkerhetsområde.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar trygghets- och säkerhetspolicy.  

________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den nya policyn ersätter den tidigare säkerhetspolicyn från 2010-12-08. 
Tillägg har gjorts för att även omfatta kommunens trygghetsarbete. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar trygghets- och säkerhetspolicy. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Katarina Fredriksson, säkerhetssamordnare 
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Kf § 7 Dnr 2018-000309  

Riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av 
förtroendevalda 
Kort sammanfattning 
Nuvarande regler för kommunens minnes- och avskedsgåvor till anställda 
och förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av 
 förtroendevalda. 

2 Gåvans värde höjs till 15 % av prisbasbeloppet 

3 Tidigare regler för minnes- och avskedsgåvor för anställda och 
 förtroendevalda upphör att gälla från och med 2018-12-31 

4 Kommundirektören ges i uppdrag att fatta beslut om riktlinjer gällande 
 minnesgåva och uppvaktning för medarbetare. Värdet på minnesgåvan 
 ska vara samma som för förtroendevalda.   

_________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande regler för kommunens minnesgåva och avskedsgåva reviderades 
senast 2007 och gäller för både medarbetare och förtroendevalda.  

I samband med att riktlinjerna revideras föreslås att kommunen skiljer på 
riktlinjer avseende förtroendevalda och riktlinjer avseende medarbetare. 
Kommundirektören ges i uppdrag att besluta om riktlinjer gällande 
kommunens medarbetare. Värdet på minnesgåvan vid 25 års anställningstid 
ska vara samma för medarbetare som för förtroendevald.     

Nuvarande regler gör gällande att medarbetare efter 25 års anställningstid 
och förtroendevald efter 25 års tid i uppdraget, ska uppvaktas med ett 
armbandsur med boett i guld, eller konst-/hantverk eller semesterresa. I 
praktiken har detta under senare år inneburit att jubilaren tilldelats ett 
gåvobevis motsvarande 5 000 kronor, vilket ska ha motsvarat guldurets 
värde. Detta värde ligger dock i dagsläget högre varför en höjning av värdet 
på gåvan föreslås. Värdet föreslås också vara relaterat till prisbasbeloppet för 
att värdet på så sätt ska kunna följa kostnadsutvecklingen. 15 % av 
prisbasbeloppet motsvarar år 2019 6975 kronor.  
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Kf § 7 (forts) Dnr 2018-000309  

Riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av 
förtroendevalda 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar riktlinjer för minnesgåva och uppvaktning av förtroendevalda. Gåvans 
värde höjs till 15 % av prisbasbeloppet. Tidigare regler för minnes- och 
avskedsgåvor för anställda och förtroendevalda upphör att gälla från och 
med 2018-12-31. Kommundirektören ges i uppdrag att fatta beslut om 
riktlinjer gällande minnesgåva och uppvaktning för medarbetare. Värdet på 
minnesgåvan ska vara samma som för förtroendevalda. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Anne Vågström, HR-chef 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Birgitta Eriksson, kommunkansliet 
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Kf § 8 Dnr 2017-000305  

Motion - Hörselslingor i offentliga lokaler och 
kommunens äldreboenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande. Den enda 

hörselslinga som finns i någon av kommunens egna offentliga lokaler 
och äldreboenden är i Magneten. Där finns det installerad en komplett 
radiobunden teleslinga med 10 st FM-mottagare som lånas ut av 
biblioteket. Därtill är en traditionell teleslinga beställd. 

2 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med 
verksamheten samt i dialog med handikapprådet utrusta aktivitetslokaler 
på kommunens äldreboenden med hörselslingor i den takt och 
omfattning som samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme 
medger.  

3 Utbildning av berörd personal i handhavande sker samband med 
installation av hörslingor.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Marie Svensson, V, vill i motion att; 

- Befintliga slingor kontrolleras och att nödvändig uppdatering och service 
sker 

- I de fall slingor saknas eller inte fungerar upprättas plan för hur man snarast 
ska åtgärda bristerna 

- Att det finns hörselslingor i de lokaler som används för aktiviteter på 
äldreboenden 

- Att personal får utbildning i handhavandet av hörselslingor 

De lokaler som används för aktiviteter för de boende på våra tre 
äldreboenden Blomstergården, Hällebo samt Solbacka saknar alla 
hörselslingor. Det handlar om totalt fem stycken samlingslokaler. I 
samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme finns ett årligt anslag för 
handikappanpassningar. 
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Kf § 8 (forts) Dnr 2017-000305  

Motion - Hörselslingor i offentliga lokaler och 
kommunens äldreboenden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2018, § 103, föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom det inte framgick av 
motionen att det endast var kommunalägda offentliga lokaler som motionen 
avsågs.  

Kommunstyrelsen har den 25 oktober 2018, § 188, återremitterat ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 28 november 2018, § 118 
Tjänsteutlåtande 21 november 2018 
Kommunstyrelsens 25 oktober 2018, § 188 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen med följande. Den enda hörselslinga 
som finns i någon av kommunens egna offentliga lokaler och äldreboenden 
är i Magneten. Där finns det installerad en komplett radiobunden teleslinga 
med 10 st FM-mottagare som lånas ut av biblioteket. Därtill är en traditionell 
teleslinga beställd. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i 
samarbete med verksamheten samt i dialog med handikapprådet utrusta 
aktivitetslokaler på kommunens äldreboenden med hörselslingor i den takt 
och omfattning som samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme 
medger. Utbildning av berörd personal i handhavande sker samband med 
installation av hörslingor.  

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 9 Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Kort sammanfattning 
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun har varit på remiss och nu 
föreslås kommunfullmäktige anta strategin. Strategin föreslås gälla 2019-
2030.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 

2019-2030 med följande ändring: 

Målet ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 
Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under rubriken ”Område särskilda 
boendeformer” ändras till ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende 
för äldre”. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att första målet i målbilden 2030 som 
antogs av kommunfullmäktige den 7 december 2016 revideras från 
”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 
Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder 
särskilt boende för äldre”.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att revidera första målet i 
handlingsprogrammet för framtidens boende för äldre i Krokoms 
kommun som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2018 från 
”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 
Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder 
särskilt boende för äldre”.  

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Jämtlands Väl Krokom anmäler 
gruppreservation till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Den 19 februari 2018 beslutade socialnämnden att göra en översyn av 
äldreomsorgens samtliga styrdokument för att uppnå följsamhet mot 
kommunens dokumenthierarki och uppföljningssystemet Stratsys.  
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Kf § 9 (forts) Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Boendeutredaren och utvecklingssekreteraren på Socialförvaltnings Stab såg 
över styrdokumenten och föreslog att en strategi skulle tas fram.  

Den 26 april 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till styrgruppen för 
framtidens äldreboende att ta fram en strategi för äldreomsorgen.   

Styrgruppen för framtidens äldreboende har träffats vid tre tillfällen och tagit 
fram ett förslag till Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun. 

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Uppdraget var att ta fram en strategi för äldreomsorgen men då strategin 
gäller hela befolkningsgruppen 65 år och äldre och att äldreomsorgen ofta 
förknippas med insatser föreslås strategin heta strategi för äldres hälsa. 

Den 18 juni 2018 beslutade socialnämnden att strategin skickas på remiss till 
samtliga förvaltningar, kommunala handikapprådet, kommunala 
pensionärsrådet och kvalitetssamordningsgruppen.  

Socialnämnden beslutade att då remissvaren har sammanställts fattar 
kommunfullmäktige beslut om Strategi för äldres hälsa. I enlighet med 
beslutet skickades strategin till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lyfte 
dock ut ärendet vid sammanträdet den 21 november 2018 för att 
socialnämnden ska behandla ändringarna efter remisshantering innan det går 
vidare.  

Det första målet i strategin för äldres hälsa: ”Krokoms kommun erbjuder 
särskilt boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” finns 
också med i handlingsprogrammet för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2018, 
§ 19. Målet finns även med i målbild 2030 som antogs av 
kommunfullmäktige den 7 december 2016, § 85. Med anledning av att 
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för äldres hälsa 
med en ändring av det första målet, föreslås kommunfullmäktige revidera 
målet i handlingsprogrammet och målet i målbild 2030.  

Underlag för beslut 
Socialnämnden 10 december 2018, § 196 
Tjänsteutlåtande 22 november 2018 
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Kf § 9 (forts) Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Strategi för äldres hälsa - Sammanfattning och kommentar till inkomna 
remissvar 2018-09-24 
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 2019-2030 - Förslag 2018-10-
31 
Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun - Förslag 2018-06-05 
Bilaga 1. Yttrande över strategi för äldres hälsa - SPF Rödön (inkom försent) 
Bilaga 2. Yttrande över strategi för äldres hälsa - PRO Krokom Föllinge-
Laxsjö-Hotagen och Offerdal-Alsen 
Bilaga 3. Yttrande över Strategi för äldres hälsa - SPF Rödön och Offerdal 
Bilaga 4. Strategi för äldres hälsa Remissvar Barn- och utbildning 
Bilaga 5. Strategi för äldres hälsa - Remissvar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Förslag som läggs på mötet 
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till, socialnämndens förslag. 

Niklas Rhodin, S, föreslår att kommunfullmäktige återgår till 
ursprungstexten samt tillägget, som lyder; ”Krokoms kommun erbjuder 
särskilt boende och andra boendeformer för äldre i Offerdal, Föllinge, 
Nälden, Ås och Krokom” i alla tre beslutspunkterna. Förslaget är gemensamt 
med V och JVK. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall gemensamt förslag om att 
kommunfullmäktige återgår till ursprungstexten samt tillägget, som lyder; 
”Krokoms kommunerbjuder särskilt boende och andra boendeformer för 
äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” i alla tre 
beslutspunkterna.  

Ronny Karlsson, SD, föreslår i ändring i punkterna 1-3 att ”Krokoms 
kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Föllinge, Nälden, Ås och 
Krokom. 

Malin Bergman, C, föreslår bifall till socialnämndens förslag. 
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Kf § 9 (forts) Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Evert Jonsson, JVK, föreslår bifall gemensamt förslag om att 
kommunfullmäktige återgår till ursprungstexten samt tillägget, som lyder; 
”Krokoms kommunerbjuder särskilt boende och andra boendeformer för 
äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” i alla tre 
beslutspunkterna. 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till socialnämndens förslag. 

Jan Runsten, MP, föreslår bifall till socialnämndens förslag. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till gemensamt förslag från S, V och JVK. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att 
Kommunfullmäktige antar strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
2019-2030 med följande ändring: Målet ”Krokoms kommun erbjuder särskilt 
boende för äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under 
rubriken ”Område särskilda boendeformer” ändras till ”Krokoms kommun 
erbjuder särskilt boende för äldre”. Kommunfullmäktige beslutar att första 
målet i målbilden 2030 som antogs av kommunfullmäktige den 7 december 
2016 revideras från ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i 
Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” till ” Krokoms kommun 
erbjuder särskilt boende för äldre”. Kommunfullmäktige beslutar att revidera 
första målet i handlingsprogrammet för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2018 
från ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Offerdal, 
Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” till ” Krokoms kommun erbjuder särskilt 
boende för äldre”.  

Till det har kommit ett ändringsförslag om att kommunfullmäktige återgå till 
ursprungstexten. ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för äldre i 
Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under rubriken ”Område 
särskilda boendeformer” i alla tre beslutspunkterna.  

Det har även kommit ett förslag om ändring i punkterna 1-3 att ”Krokoms 
kommun erbjuder särskilt boende för äldre i Föllinge, Nälden, Ås och 
Krokom. 
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Kf § 9 (forts) Dnr 2018-000285  

Strategi för äldres hälsa i Krokoms kommun 
Socialnämndens förslag är huvudförslaget. 

Ordförande kommer att ställa de två ändringsförslagen mot varandra och det 
förslag som fullmäktige bifaller av dessa förslag blir motförslag till 
huvudförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två ändringsförslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller ändringsförslag om att kommunfullmäktige 
återgå till ursprungstexten. ”Krokoms kommun erbjuder särskilt boende för 
äldre i Offerdal, Föllinge, Nälden, Ås och Krokom” under rubriken ”Område 
särskilda boendeformer” i alla tre beslutspunkterna.  

Efter fråga på socialnämndens förslag mot ändringsförslaget finner 
ordförande att kommunfullmäktige bifaller socialnämndens förslag. 

Omröstning begärs 

De som bifaller socialnämndens förslag röstar Ja och de som bifaller 
ändringsförslaget röstar Nej. 

Med 19 Ja, 17 Nej och 4 som Avstår finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller socialnämndens förslag. 

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 
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Kf § 10 Dnr 2019-000015  

Valärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner Stig-Olov Perssons, S, avsägelse från 
 uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

2 Julius Wallin, S, väljs som ny ledamot i socialnämnden istället för 
 Stig-Olov Persson, S. 

3  Roland Larsamo, M, väljs till ombud för Inlandskommunernas 
 ekonomiska förening. 

4 Niklas Rhodin, S, väljs till ersättare för ombud till 
Inlandskommunernas ekonomiska förening. 

5 Carl-Oscar Fransson, M, väljs till ombud för SmåKom. 

6 Carl-Oscar Fransson, M, väljs till ombud för Coompanion. 

7 Lennart Wadensjö, V, väljs till ersättare i valnämnden. 

8 Karl Enarsson, M, väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

9 Brigitte Larsson, M, och Lisa Sallin, M, utses till lekmannarevisorer 
 i Krokomsbostäder AB 

10 Björn Skogh, C, väljs till revisor i Jämtlands Gymnasieförbund 

11 Kjell Brickman, S, väljs till revisor i Jämtlands 
 Räddningstjänstförbund 

12 Brigitte Larsson, M, utses till lekmannarevisor i Jämtidrottshallen 
AB 

13 Britt Carlsson, S, utses till revisor i Jämtkraft AB 

________________________________________________________ 

Stig-Olov Persson, S, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 

Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att fullmäktige 
bifaller det. 

_____ 
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Valärenden 
Julius Wallin, S, föreslås som ny ledamot i socialnämnden istället för Stig-
Olov Persson, S. 

Efter fråga på att välja Julius Wallin, S, till ny ledamot i socialnämnden 
finner ordförande att fullmäktige bifaller det. 

_____ 

Roland Larsamo, M, föreslås till ombud för Inlandskommunernas 
ekonomiska förening. 

Efter fråga på att välja Roland Larsamo, M, till ombud för 
Inlandskommunernas ekonomiska förening finner ordförande att 
fullmäktige bifaller det. 

_____ 

Niklas Rhodin, S, föreslår till ersättare för ombud till 
Inlandskommunernas ekonomiska förening. 

Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ersättare för ombud till 
Inlandskommunernas ekonomiska förening finner ordförande att 
fullmäktige bifaller det 

_____ 

Carl-Oscar Fransson, M, föreslås till ombud för SmåKom. 

Efter fråga på att välja Carl-Oscar Fransson, M, till ombud för SmåKom 
finner ordförande att fullmäktige bifaller det. 

_____ 

Carl-Oscar Fransson, M, väljs till ombud för Coompanion. 

Efter fråga på att välja Carl-Oscar Fransson, M, till ombud för SmåKom 
finner ordförande att fullmäktige bifaller det. 

_____ 

Lennart Wadensjö, V, föreslås till ersättare i valnämnden. 

Efter fråga på att välja Lennart Wadensjö, V, till ersättare i valnämnden 
finner ordförande att fullmäktige bifaller det. 
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Valärenden 
Karl Enarsson, M, föreslår till ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Efter fråga på att välja Karl Enarsson, M, till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det. 

_____ 

Brigitte Larsson, M, och Lisa Sallin, M, utses till lekmannarevisorer i 
Krokomsbostäder AB. 

Efter fråga på att välja Brigitte Larsson, M, och Lisa Sallin, M, till 
lekmannarevisorer i Krokomsbostäder AB finner ordförande att 
fullmäktige bifaller det. 

Björn Skogh, C, föreslås till revisor i Jämtlands Gymnasieförbund. 

Efter fråga på att välja Björn Skogh, C, till revisor i Jämtlands 
Gymnasieförbund finner ordförande att fullmäktige bifaller det. 

Kjell Brickman, S, föreslås till revisor i Jämtlands 
Räddningstjänstförbund. 

Efter fråga på att välja Kjell Brickman, S, till revisor i Jämtlands 
Räddningstjänstförbund finner ordförande att fullmäktige bifaller det. 

Brigitte Larsson, M, föreslås till lekmannarevisor i Jämtidrottshallen 
AB. 

Efter fråga på att välja Brigitte Larsson, M, till lekmannarevisor finner 
ordförande att fullmäktige bifaller det. 

Britt Carlsson föreslås till revisor i Jämtkraft AB. 

Efter fråga på att välja Britt Carlsson till revisor i Jämtkraft AB finner 
ordförande att fullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
De som har sagt ifrån sig 
De valda 
Nämnder, förbund m fl 
Birgitta Eriksson, kansliet 
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Kf § 11 Dnr 2019-000062  

Meddelanden 
  Dnr 22 
 Socialnämnden:  protokollsutdrag 181210, § 195, rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS, tredje kvartalet 2018 
 
 Krokomsbostäder AB:  styrelseprotokoll 181217, § 59 samt §§ 60-71 
 
  Dnr 28 
 Norrlandsförbundet:  Norrsken nr 3, december 2018 
 
 Vindkraftcentrum.se:  nyhetsbrev nr 1, 2019 
 
 Naboer AB:  VD brev, kvartal 4, 2018 
 
  Dnr KS 18/105 
 Inlandskommunernas Ekonomisk Förening, IEF:  kontakt Inland – 

december 2018 
 
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 
 
   Dnr KS 18/137 
1 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 14 
november 2018. 

   Dnr KS 18/167 
2 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 

 
   Dnr KS 18/245 
3 Medborgarförslag – Höj temperaturen i vattnet på Krokoms badhus. 
  Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 
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Meddelanden 
   Dnr KS 18/247 
4 Medborgarförslag – Ställ gamla gymnastiksalen i Trångsviken till 

Trångsvikens IFs förfogande 
 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/248 
5 Medborgarförslag – Miniramp för skateboard, inlines och kickbike 

bredvid Ås skola 
 Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 

ärendet senast den 24 april 2019. 

   Dnr KS 18/258 
6 Motion – Satsning på härproduktion 
 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/264 
7 Motion – Flexiblare barnomsorg 
  Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/265 
8 Motion – Säkrare skolvägar 
 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/304 
9 Medborgarförslag – Inför tre terminer på skolorna i Krokoms kommun. 
 Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv 

senast den 14 maj 2019. 

10 Motion – sex timmars arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden! 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 
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Kf § 11 (forts) Dnr 2019-000062  

Meddelanden 
11 Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

12 Medborgarförslag – Barn vars föräldrar är föräldralediga för ett 
 yngre syskon ska ha rätt till fritids. Medborgarförslaget remitteras 
 till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet 
 senast i september 2019. 

13 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola 
 och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till 
 samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2019. 

14 Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga 
 skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barn- 
 och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 september 2020. 

15 Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium. 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

16 Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till 
 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. 

17 Motion – Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen. 
 Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunfullmäktige senast i februari 2020. 

18 Motion – Avidentifierade ansökningar till chefstjänster. Motionen 
 remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 senast i februari 2020. 
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Meddelanden 
19 Motion – Billigare busskort för äldre m fl. Motionen remitteras till 
 kommunfullmäktige för beslut i kommunfullmäktige senast i 
 februari 2020. 

20 Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och 
 miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari 
 2020. 

 
_____ 
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Kf § 12 Dnr 2019-000064  

Avslutning 
Ordförande avslutar mötet med att tacka för ett mycket aktivt 
kommunfullmäktige. Nästa fullmäktige är den 15 maj. 
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Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 9          §              §  

Anteck- 
ningar 

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

      
 
Sammanträdeslista (forts) 

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 9          §              §  

Anteck- 
ningar 

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

     

 
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

 
När- 
varo 

 
Omröstningar 
§ 9          §             §  

 
Anteck- 
ningar 

      
Sverigedemokraterna:      
      
Ronny Karlsson L Avstår    
Jan Englund L Avstår    
Claes Sundberg L Avstår    
Marcus Danielsson L Avstår    
      Sune Sjöström      
      Madeleine Reppe      
      
      
Jämtlands Väl Krokom:      
      
Eva-Lena Blom L -    
      Niclas Höglund      
      Evert Jonsson (E) Nej    
      
      
Vid upprop 37 L 19 Ja    
 3 E 17 Nej    
    4 Avst    
 40 40    
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