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Kf § 23 Dnr 2018-000045  

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

Nya ledamöter och ersättare 
Olof Hedman är ny ledamot för Centerpartiet 
Jonas Arnsten är ny ersättare för Centerpartiet 
Annika Hansson är ny ledamot för Socialdemokraterna 
Lohla Persson är ny ersättare för Socialdemokraterna 

Protokollets justering och val av justerare 
Protokollet justeras tisdagen den 29 maj 2018, hos kommunsekreteraren, 
klockan 15.00. 

Upprop 
Vid upprop noteras 34 ledamöter och 6 ersättare. 

Kungörelse och kallelse 
Kommunfullmäktige kungjordes den 9 maj på kommunens digitala 
anslagstavla och kallelsen skickades ut den 4 maj 2018. 

Fastställande av dagordning 
Ärende 11 ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” stryks från dagordningen. I 
övrigt fastställs dagordningen. 

Frågor som får ställas vid dagens möte 
Jan Englund, Sd, fråga om ensamkommande barn 
Jan Englund, Sd, fråga om etablering av hönseri i Alsen 
Nehro Mostafaee, V, fråga om kulturskolan 
Nehro Mostafaee, V, fråga om brist på skolpersonal 
Jörgen Blom, V, fråga om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, i Ås 
Jörgen Blom, V, fråga om misstänkt förorening, Trångsvikens skola 
Gunnel Persson, S, fråga om Krokoms Camping, strandskydd, regelverk 
samt kostnad 
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Kf § 23 (forts) Dnr 2018-000045  

Öppnande 
Informationer 
   - Norrskog, Rolf Edström, kommunikationschef 
   - Jämtkraft AB, Anders Eriksson, VD 
   - Föreningen Långforsen, Kristina Ernehed och Anna Olofsson Frestadius 

Ajourneringar 
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.15-13.00 och för 
eftermiddagskaffe klockan 15.00-15.20. 
_____ 
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Kf § 24 Dnr 2018-000116  

Årsredovisning 2017, Krokomsbostäder AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder 

AB år 2017 
2 Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i 

Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och 
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2017 enligt 
revisorernas tillstyrkan.  

____________________________________________________________ 

Jäv 
Elisabeth Svensson, M, Hans Åsling, C, Pär-Anders Andersson, C, Gunnel 
Persson, S, och Jan Runsten, Mp, anmäler jäv och deltar därför inte i 
ärendets handläggning. 
_____  

Bakgrund 
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2017 och 
överlämnat den till kommunen.  
Bolaget redovisar ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt om 3,6 
mnkr.  
Bolaget har för åren 2016-2018 följande ekonomiska mål att förhålla sig till: 
- En genomsnittlig direktavkastning för de tre åren om lägst 5%. Där 
direktavkastningen definieras som kvoten mellan driftnetto under ett år och 
fastighetstillgångarnas bedömda marknadsvärde. 
- Bolagets soliditet ska vara lägst 10%. Där soliditet definieras som synligt 
eget kapital i procent av balansomslutning. 
- Bolagets belåningsgrad får högst vara 70%. Där belåningsgrad definieras 
som bolagets lån i förhållande till fastigheternas bedömda marknadsvärde. 
skall varje år redovisa ett resultat efter finansiella poster om minst 1,5 Mkr, 
vilket bolaget har uppnått de senaste fyra sista åren. 
Direktavkastningen för 2017 blev 4,84 %. För perioden 2016-2018 totalt 
uppskattar bolaget att nå i närheten av 5%. 
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Kf § 24 (forts) Dnr 2018-000116  

Årsredovisning 2017, Krokomsbostäder AB 
Soliditeten har för 2017 ökat från 16,7 % till 17,7 %. Under perioden räknar 
bolaget med att nyproduktion kommer sänka soliditeten men att den aldrig 
kommer understiga 10 %. 
Belåningsgraden var vid utgången av räkenskapsåret 55,9% (57,6 %). 
Belåningsgraden kommer öka under kommande år under förutsättning att 
planerad nyproduktion genomförs men även här är bolagets prognos att 
målet kommer att nås under hela perioden.   

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 26 april 2018, § 68 
Tjänsteutlåtande 2018-04-17 
Årsredovisning 2017, Krokomsbostäder AB, inklusive revisionsberättelse 
och granskningsrapport 2018-04-17  
Elisabeth Svensson, M, ordförande i Krokomsbostäder AB samt Kenneth 
Karlsson, VD i Krokomsbostäder AB, presenterar KBABs årsredovisning för 
2017. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, Jan Englund, Sd, och Eva Ljungdahl, Mp yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2017. 
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i Krokomsbostäder 
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i 
aktiebolaget, verksamhetsåret 2017 enligt revisorernas tillstyrkan.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Krokomsbostäder AB 
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Kf § 25 Dnr 2018-000091  

Årsredovisning 2017, Krokoms kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokoms kommun 

2017.  

 

Bakgrund 
Kommunens årsredovisning för 2017 har upprättats och överlämnas nu till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den presenteras för fullmäktige 
den 16 april. 
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar 
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.  
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2017 är +1,1 
miljoner kronor, vilket är 9,7 mnkr sämre än budgeterat. 
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna skall överstiga 
kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet för 2017. Detta gäller även 
koncernen som helhet. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2018, § 21 
Tjänsteutlåtande 5 april 2018  
Årsredovisning för 2017, Krokoms kommun april 2018 
Jonas Törngren, kommundirektör och Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
presenterar Krokoms kommun årsredovisning för 2017.  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 
Niklas Rhodin, S, Jörgen Blom, V, Jan Englund, Sd, och Nehro Mostafaee, 
V, yttrar sig. 
Kommunrevisor Kjell Brickman redovisar för revisionsrapport – Granskning 
av årsredovisning 2017. 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Deloitte granskat 
kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
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Kf § 25 (forts) Dnr 2018-000091  

Årsredovisning 2017, Krokoms kommun 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts) 
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att 
årsredovisningen i huvudsak redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets slut. 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns, vilken i huvudsak är 
upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och i alt 
väsentligt redovisar utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2017, Krokoms kommun. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
_____ 

Kopia till  
Revisorerna 
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Kf § 26 Dnr 2018-000093  

Särredovisning VA 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige fastställer särredovisningen av VA-verksamheten 

för år 2017.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt vattentjänstlagen ska va-huvudmannen årligen upprätta en separat 
balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Den ska 
återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna 
förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-
anläggningen. Särredovisningen ska också fastställas av huvudmannen, 
vilket innebär kommunfullmäktige i kommuner där kommunen själv (ej 
bolag) är huvudman.  
Enheten gör ett underskott 2017 på grund av högre kostnader än budgeterat. 
Stigande personalkostnader och kostnader för åtgärder på ledningsnätet är de 
främsta orsakerna. Årets underskott uppgår till 1 547 tkr och läggs till det 
ackumulerade underskottet från tidigare år. Totalt underskott uppgår vid 
2017 års utgång till 2 916 tkr. Detta underskott redovisas bl a i not 7 i 
särredovisningen. I kommunens redovisning är detta en fordran på 
kollektivet, som inte påverkar kommunens resultat så länge som VA-
verksamheten kommer att kunna återställa detta underskott genom 
kostnadsminskningar och/eller intäktsökningar. Totalt omsätter 
verksamheten cirka 23 mkr per år. 
Både kostnader och intäkter ses över under 2018 och en långsiktig 
ekonomisk plan upprättas. 
VA-redovisningen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden den 15 mars 
2018. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 26 april 2018, § 65 
Tjänsteutlåtande 13 april 2018  
Samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 2018  
VA-redovisning 2017 mars 2018   
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Kf § 26 (forts) Dnr 2018-000093  

Särredovisning VA 2017 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Rolf Lilja, S, Cristine Persson, C, Jörgen Blom, V, och Eva Ljungdahl, Mp, 
yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer särredovisningen av VA-verksamheten för år 2017.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Kf § 27 Dnr 2018-000127  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 

ledamöter, verksamhetsåret 2017, enligt revisorernas tillstyrkan. 
2 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 

och dess ledamöter, verksamhetsåret 2017, enligt revisorernas 
tillstyrkan. 

3 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och 
 utbildningsnämnden och dess ledamöter, verksamhetsåret 2017, 
enligt revisorernas tillstyrkan. 

4 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden och dess 
ledamöter, verksamhetsåret 2017, enligt revisorernas tillstyrkan. 

5 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och 
dess ledamöter, verksamhetsåret 2017, enligt revisorernas 
tillstyrkan. 

6 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess 
ledamöter, verksamhetsåret 2017, enligt revisorernas tillstyrkan. 

7 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och 
dess ledamöter, verksamhetsåret 2017, enligt revisorernas 
tillstyrkan. 

8 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 
mellan Jämtlands läns landsting och länets kommuner samt 
nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner 
(GNU) och dess ledamöter verksamhetsåret 2017, enligt 
revisorernas tillstyrkan. 

9 Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 
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Kf § 27 (forts) Dnr 2018-000127  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2017 
Bakgrund 
I revisionsberättelse för 2017 skriver revisorerna; 
Kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 
2017 och redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Om kommunen följer god 
redovisningssed är överskottet 11,7 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår till 
cirka 55,1 mnkr och är finansierade med eget kapital. 
Beträffande de tre finansiella målen och resultatmålet + 10,7 mnkr uppnås 
inte detta mål 2017. De övriga två finansiella målen om en likviditet på 
minst en månads löneutbetalningar (ca43 mnkr) samt att soliditeten ska vara 
minst 43 % uppfylls. 
Revisorerna konstaterar att socialnämndens ledning och styrning av 
verksamhet och ekonomi inte fungerar på ett tillfredsställande sätt och att 
den interna kontrollen sammantaget är otillfredsställande. Positivt är att det 
pågår ett förbättringsarbete och att nämnden har en bra prognossäkerhet 
beträffande det ekonomiska utfallet. 
Revisorernas bedömning är att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att minska 
kostnaderna och styra upp verksamheten mot den av fullmäktige fastställda 
budgetramen. I detta sammanhang har kommunstyrelsen en viktig uppgift att 
fylla utifrån sin uppsiktsplikt. 
Beträffande verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning 
bedömer revisorerna sammantaget att måluppfyllelsen varierar nämnderna 
emellan och är generellt svår att mäta och uttala sig om. 
Elisabeth Friberg, C, vice ordförande i kommunrevisionen, redovisar för 
revisorernas ansvarsprövning där revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden, 
överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och nämnden för 
upphandlingssamverkan, för 2017. 
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Kf § 27 (forts) Dnr 2018-000127  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2017 
Det finns ett förslag, revisorernas förslag, som föreslår kommunfullmäktige 
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, 
valnämnden, överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och 
nämnden för upphandlingssamverkan, verksamhetsåret 2015, enligt 
revisorernas tillstyrkan. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
Efter fråga på förslagets nio punkter, var för sig, finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller dessa. 
Nedanstående deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
I handläggningen under punkten 1 för kommunstyrelsen deltar inte Maria 
Söderberg, C, Lena Persson, Kd, Jörgen Blom, V, Jan Runsten, Mp, Björn 
Hammarberg, M, Jannike Hillding, M, Stina Kimselius, M, Annika Hansson, 
S, Birger Backlund, S, Hans Åsling, C, Karin Wallén, C, Bengt Nord, C, 
Cristine Persson, C, och Eva Ljungdahl, Mp. 
I handläggningen under punkten 2 för samhällsbyggnadsnämnden deltar inte 
Björn Hammarberg, M, Cristine Persson, C, Leif Jonsson, S, Ylwa 
Salomonsson, S, och Eva Ljungdahl, Mp. 
I handläggningen under punkten 3 för barn- och utbildningsnämnden deltar 
inte Karin Wallén, C, Jörgen Blom, V, Jannike Hillding, M, Stina Kimselius, 
M, Monica Dahlén, S, och Carina Grahn Hellberg, S. 
I handläggningen under punkten 4 för socialnämnden deltar inte Elisabeth 
Svensson, M, Malin Bergman, C, Karin Häggqvist, C, och Annika Hansson, 
S, Lena Andersson, C, Pär-Anders Andersson, C, Lena Persson, Kd, Ulla 
Jönsson, S, Marie Svensson, V, och Eva Ljungdahl, Mp. 
I handläggningen under punkten 5 för bygg- och miljönämnden deltar inte 
Jan Runsten, Mp, Birger Backlund, S, Marcus Färnström, M, Judith Hult, S, 
Ulla-Greta Rexner, V, och Jonas Arnsten, C. 
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Kf § 27 (forts) Dnr 2018-000127  

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse 
samt ansvarsprövning för 2017 
I handläggningen under punkten 6 för valnämnden deltar inte Jan Runsten, 
Mp, Judith Hult, S, Karin Häggqvist, C, Björn Hammarberg, M, Håkan 
Larsson, C, Lena Persson, Kd, Ylwa Salomonsson, S, Gunnel Persson, S, 
och Viveca Asproth, S. 
I handläggningen under punkten 7 för överförmyndarnämnden deltar inte 
Elisabeth Svensson, M.  
I handläggningen under punkten 8 för gemensamma nämnden för 
upphandling lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan deltar inte Jan Runsten, 
Mp.  
_____ 

Kopia till 
Nämnderna 
Revisorerna 
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde 
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Kf § 28 Dnr 2018-000092  

Rambudget 2019, plan 2020-2021 
Kort sammanfattning 
1 Kommunfullmäktige antar rambudget 2019, plan 2020-2021, enligt 

samverkanspartiernas förslag inklusive 
a Skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad, 22,17 kronor 
b Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2019 
- Ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning 2019 
- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 565,9 mnkr 
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr 
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr 
c Fastställer effekt- och processmål enligt förslaget 
2 Valnämndens budget utökas med 200 tkr. 
____________________________________________________________ 

Reservationer 
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för egen budget 
_____  
Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för egen budget. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Malin Bergman, C, presenterar samverkanspartiernas, C, M, Mp, och Kd, 
rambudget 2019, plan 2020-2021. 
Niklas Rhodin, S, presenterar Socialdemokraternas rambudget 2019, plan 
2020-2021. 
Jörgen Blom, V, presenterar Vänsterpartiets rambudget 2019, plan 2020-
2021. 

Underlag för beslut 
Rambudget 2019, plan 2020-2021, Samverkanspartierna, C, M, Mp, Kd 
Rambudget 2019, plan 2020-2021, Socialdemokraterna 
Rambudget 2019, plan 2020-2021, Vänsterpartiet 
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Kf § 28 (forts) Dnr 2018-000092  

Rambudget 2019, plan 2020-2021 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Malin Bergman, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, Mp, Kd, 
rambudget 2019, plan 2020-2021. 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Vänsterpartiets rambudget 2019, plan 
2020-2021. 
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till samverkanspartiernas rambudget 2019, 
plan 2020-2021. 
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget 
2019, plan 2020-2021. 
Cristine Persson, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget 2019, 
plan 2020-2021. 
Lena Persson, Kd, föreslår i ändring, med anledning av EU-valet 2019, att 
valnämndens budget ökas med 200 tkr. Den totala budgeten för valnämnden 
blir då 300 tkr. 
Lena Persson, Kd, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget 2019, 
plan 2020-2021. 
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas rambudget 2019, plan 
2020-2021. 
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Vänsterpartiets rambudget 2019, plan 
2020-2021. 
Jan Runsten, Mp, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget 2019, 
plan 2020-2021. 
Niklas Rhodin, S, Karin Wallén, C, Håkan Larsson, C, Nehro Mostafaee, V, 
och Jonas Arnsten, C, yttrar sig. 
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Kf § 28 (forts) Dnr 2018-000092  

Rambudget 2019, plan 2020-2021 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag till rambudget 2019, plan 2020-2021 från 
samverkanspartierna, C, M, Mp, Kd. 
Till dagens möte har Socialdemokraterna lämnat in rambudget 2019, plan 
2020-2021. 
Till dagens möte har Vänsterpartiet lämnat in rambudget 2019, plan 2020-
2021. 
Det finns således tre förslag till rambudget 2019, plan 2020-2021 samt ett 
ändringsförslag. 
Ordförande kommer att ställa Socialdemokraternas rambudget mot 
Vänsterpartiets rambudget för att få fram ett motförslag till huvudförslaget, 
som är samverkanspartiernas rambudget. Efter det frågar ordförande på 
ändringsförslaget.  
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på Socialdemokraternas rambudget mot Vänsterpartiets 
rambudget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
Socialdemokraternas rambudget som motförslag till samverkanspartiernas 
rambudget. 
Efter fråga på samverkanspartiernas rambudget mot Socialdemokraternas 
rambudget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
samverkanspartiernas, C, M, Mp, Kd, rambudget. 
Votering begärs 
De som röstar på samverkanspartiernas rambudget röstar Ja. 
De som röstar på Socialdemokraternas rambudget röstar Nej. 
Med 21 Ja, 13 Nej och 6 som Avstår finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller samverkanspartiernas, C, M, Mp, Kd, 
rambudget 2019, plan 2020-2021. 
Efter fråga på ändringsförslag om att öka valnämndens budget finner 
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Kf § 28 (forts) Dnr 2018-000092  

Rambudget 2019, plan 2020-2021 
_____ 

Kopia till 
Nämnderna inklusive budgetdokumentet 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef inklusive budgetdokumentet 
Hans Morén, kommuncontroller inklusive budgetdokumentet 
Gertrud Engelin, ekonom inklusive budgetdokumentet 
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Kf § 29 Dnr 2018-000046  

Allmänhetens frågestund 
Det finns ingen allmänhet som vill ställa frågor vid dagens möte. 
_____ 
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Kf § 30 Dnr 2018-000049  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 

 
2 Medborgarförslag – Motionshall som samlingslokal/motionsarena för 

föreningsliv, privat och för nyttjande av skolan dagtid. Förslaget 
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
november 2018. 

 
3 Motion – Kommunal trädstrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i 

det kommunala byggandet. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen 
för beslut i fullmäktige senast i april 2019. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
  Dnr KS 18/102 
Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslag finns om att 
det remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 
  Dnr KS 18/120 
Medborgarförslag – Motionshall som samlingslokal/motionsarena för 
föreningsliv, privat och för nyttjande av skolan dagtid. Förslag finns om att 
det remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
november 2018. 
  Dnr KS 18/137 
Motion – Kommunal trädstrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i det 
kommunala byggandet. Förslag finns om att det remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i april 2019. 
_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Remissinstanser inklusive förslag 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 31 Dnr 2018-000051  

Frågor 
Jan Englund, Sd, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande, 
om ensamkommande asylbarn, som kom före november 2015. Hur ser 
planeringen ut för de 100-tal som hamnade i Krokoms kommun med boende 
utbildning, gode män, kostnader m m. 
Malin Bergman, C, svarar att det här kommer att lösas. De som har fått 
avslag kan göra en ny ansökan igen. Det är 20 ensamkommande som har fått 
avslag. För att kvalificera sig måste man ha en viss nivå av skolnärvaro. 
Bedömningen är att cirka 5 av de 20 ensamkommande är behöriga och dessa 
kan hanteras inom ordinarie verksamhet.  
_____  
Jan Englund, Sd, frågar Jan Runsten, Mp, bygg- och miljönämndens 
ordförande, om handläggningsturer för hönserietablering i Alsen. 
Jan Runsten, Mp, svarar att anmälan om miljöfarlig verksamhet kom in 
den 5 oktober 2017. Utskick gjordes till grannar den 27/10 2017. 
Komplettering, ny placering av stallet, från sökande kom in den 6/11 2017. 
Ny begäran om komplettering gjorde den 18/12 2017. Nämnden fick 
information den 23/1 2018, om att kompletteringar inte kommit in. Nämnden 
beslutade att chef och tjänstemän skulle ta förnyad kontakt med sökande. 
Träff med sökande skedde den 6/2 2018 för att förtydliga vad som krävs. 
Mötet slutade med att tjänstemännen uppfattade att man inte skulle gå vidare 
i ärendet. Den 9/2 meddelar sökande att han vill fortsätta processen. Den 
25/4 har nämnden ärendet till behandling där man beslutade att avslå det. 
Sökande meddelades samma dag om beslutet.  
_____  
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Kf § 31 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Nehro Mostafaee, V, frågar Karin Jonsson, C, barn- och utbildnings-
nämndens ordförande om kulturskolan. 
Karin Jonsson, C, svarar på frågorna  
1. Hur gick med samarbetet med Östersunds kulturskola? 
Inledande diskussioner har under år 2017 förts med Östersund kommun om 
samarbete mellan kulturskolorna men nämnden gick inte vidare med det. Det 
är juridiskt komplicerat om en kommun ska driva verksamhet åt en annan 
och hanteringen av detta bedömdes bli för kostsam. Nämnden har istället gått 
vidare med tanken på att utveckla verksamheten i dialog med övrig 
kulturverksamhet i kommunen.  
2. Finns kulturskolan kvar och har verksamhet, i så fall var, när och hur går? 
Kulturskola bedrivs på 15 av kommunens 16 skolor. Sju musikutbildade 
medarbetare undervisar drygt 300 elever. Det innebär att av Krokoms 
kommuns elever är det ca 15 % som nyttjar kulturskolan. Den verksamhet 
som bedrivs är instrumental undervisning och sång. Drama och dans finns 
inte som möjliga val i kulturskolan.  
3. Hur mår kulturskolan just nu? 
Svårt att säga hur kulturskolan mår. Lärarna signalerar viss oro för framtiden 
samtidigt som många barn är nöjda med sin undervisning. I vårt fortsatta 
arbete kommer vi att beakta både oron och det goda i barnens nöjdhet.  
4. Vilken framtid har kulturskolan i Krokoms kommun? 
Kulturskolan har en framtid i kommunen men hur den ser ut vet vi ännu inte. 
Ett utvecklingsarbete har precis inletts där tjänstemän inom kulturskola och 
övrig kulturverksamhet i kommunen har i uppdrag att fundera över hur 
kulturutbudet ska kunna breddas och förstärkas genom bl.a. ökat samarbete. 
Ett ingångsvärde i arbetet är att vi i framtiden ska kunna erbjuda 
skoleleverna ett bredare utbud än bara instrument och sång och vi därigenom 
också ska kunna locka fler elever till kulturskolan.  
_____ 
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Kf § 31 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Nehro Mostafaee, V, frågar Karin Jonsson, C, barn- och utbildnings-
nämndens ordförande om skolpersonal och lärarbrist. 

Karin Jonsson, C, svarar på frågorna 
1. Hur jobbar Krokoms kommun med skolpersonals bristen? 
Lärarbristen i landet är stor och det gäller även Krokoms kommun, även om 
läget här är något bättre än i länet i övrigt och i riket. Insatserna idag handlar 
om att försöka skapa en bra arbetsmiljö med rimliga chefsspann för 
rektorerna så att de i sin tur kan stötta sina lärare. Alla lediga tjänster 
annonseras men tyvärr är det inte alltid det finns kvalificerade sökande. För 
att försöka öka intresset för läraryrket har länets alla kommuner nyligen 
genomfört ”skolkören”, en informationskampanj vars syfte var att presentera 
det positiva med att vara lärare i skolan.  
2. Har Krokoms kommun en plan/strategi för lärarbristen? 
Ja. En kompetensförsörjningsstrategi för Barn- och utbildningsförvaltningen 
utarbetades för två år sedan och beslutades av nämnden.  
3. Har något långsiktig plan säg om 5 år eller om 10 år? 
Kompetensförsörjningsstrategin pekar på behoven under kommande år inom 
de olika yrkesgrupperna. Lärarna tillhör en av de mest akuta grupperna och 
behovet av nyrekrytering är stort kommande år.  
Diskussioner förs med Mittuniversitetet om att göra motsvarande 
utbildningsupplägg för lärare som man gör i Dalarna där högskolan erbjuder 
anpassad studietakt 75 % på lärarlinjen samtidigt som studenterna erbjuds att 
arbeta halvtid som lärare på någon kommunal skola. Inga medel har ännu 
avsatts för detta i vår kommun men min bedömning är att detta kommer att 
vara ett nödvändigt steg för att lösa bemanningen inom skolan på sikt.  
_____  
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Kf § 31 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Jörgen Blom, V, frågar Elisabeth Svensson, M, ordförande i 
Krokomsbostäder AB, om ombildningen av hyresrätter, i Ås, till 
bostadsrätter. 
Elisabeth Svensson, M, svarar att den 18/5 2017 bjöds alla hyresgäster på 
Tors och Lokes väg in till ett möte, med anledning av ombildning, för att få 
in synpunkter. En arbetsgrupp bildades och förhandlingar har skett mellan 
arbetsgruppen och KBAB. Vid KBABs förra styrelsemöte sa man att man 
ville göra ombildningen eftersom det saknas bostadsrätter och för att få in 
kapital till alla projekt som är på gång. Det var ett nytt möte med 
hyresgästerna den 15/5 där man sa att man vill få svar senast den 31/5 om 
ombildning ska ske eller inte. Ja, det var ett medvetet val att inte hyra ut sju 
av lägenheterna. Inte för att göra det enklare för att göra en 
bostadsrättsförening. De sju lägenheterna, av 72, blev tomma efter den 18/5 
och dessa går inte att hyra ut under en pågående förhandling med 
bostadsrättsföreningen. Det är inte heller 7 tomma lägenheter eftersom 5 av 
dessa blockförhyrs av socialförvaltningen. 
_____  
Jörgen Blom, V, frågar Jan Runsten, Mp, bygg- och miljönämndens 
ordförande, om sanering av kisaska i Hissmofors och Nyheden. 
Vänsterpartiet har ju drivit på för att privata mark- och tomtägare i områdena 
ska kunna få sin mark/tomt sanerad om det finns kisaska kvar där. En 
misstänkt markförorening vid Trångsvikens skola har ju också hittats. Jörgen 
Blom undrar hur det går med att informera mark- och tomtägare om 
möjligheten att få sin mark/tomt sanerad från kisaska? Kommer andra 
områden med kisaska, exempelvis Trångsviken också saneras? 
Jan Runsten, Mp, svarar att man har hittat arsenik vid Trångsvikens skola 
och då är det troligtvis kisaska. Då det gäller de privata områdena så har man 
vid en senaste träff funnit en öppning från Länsstyrelsens sida. Bygg- och 
miljö tar även upp sanering vid Trångsvikens skola i sådant sammanhang 
med Länsstyrelsen. Nu finns det en plan för Hissmofors industriområde. 
_____ 
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Kf § 32 Dnr 2018-000052  

Dialog med revisorerna 
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, redovisar revisionsrapport 
”Socialnämndens ekonomi 2017, ledning och styrning”. 
Malin Bergman, C, redovisar socialnämndens svar på rapporten. 
Både revisionsrapporten och svar på revisionsrapporten redovisas, för 
fullmäktige, innan beslutet om kommunens årsredovisning 2017 tas.  
Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, Maria Söderberg, C, Niklas Rhodin, S, Björn 
Hammarberg, M, och Marie Svensson, V, yttrar sig. 
Britt Carlsson berättar att hon och kommunfullmäktiges ordförande, Gunnar 
Hellström, C, ska åka på SKLs demokratidag om Väsentlighetsanalysen. 
Britt Carlsson och Gunnar Hellström, C, återkommer med information till 
fullmäktige om det. 
_____ 
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Kf § 33 Dnr 2018-000079  

Årsredovisning 2017, Jämtlands Gymnasieförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Jämtlands 

gymnasieförbund. 
2 Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 

för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

 

Jäv 

Jannike Hillding, M, och Karin Wallén, C, anmäler jäv och deltar därmed 
inte i ärendets handläggning. 
_____ 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2017 har överlämnats till ägarna. 
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +1,4 mnkr, 
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Resultatet är förenligt med de 
resultatmål som ägarna beslutat om i ägardirektiven för 2017. 
Enligt revisionsberättelsen för 2017 tillstyrker revisorerna att respektive 
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 26 april 2018, § 70 
Tjänsteutlåtande 2018-04-17 
Årsredovisning 2017, Jämtlands Gymnasieförbund mars 2018 
Revisionsberättelse 2018-03-16 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2017 för Jämtlands Gymnasieförbund. 
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter. 
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Kf § 33 (forts) Dnr 2018-000079  

Årsredovisning 2017, Jämtlands Gymnasieförbund 
Beslutsgång (forts) 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Jämtlands Gymnasieförbund 
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Kf § 34 Dnr 2018-000084  

Årsredovisning 2017, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Jämtlands 

räddningstjänstförbund. 
2 Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 

för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

 

Jäv 

Stina Kimselius, M, anmäler jäv och deltar därmed inte i ärendets 
handläggning. 
_____ 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2017 har överlämnats till ägarna. 
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +1,9 mnkr, 
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Resultatet är förenligt med de 
verksamhetsmål som direktionen har ställt upp och det ekonomiska målet i 
budgeten för 2017 om ett resultat på 1,1 mnkr uppfylls. Överskottet innebär 
även att 2016 års underskott på -1,8 mnkr täcks och att det egna kapitalet är 
återställt. 
Enligt revisionsberättelsen för 2017 tillstyrker revisorerna att respektive 
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och dess enskilda ledamöter. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 26 april 2018, § 69 
Tjänsteutlåtande 2018-04-17 
Årsredovisning 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund mars 2018 
Revisionsberättelse 2018-03-20 
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Kf § 34 (forts) Dnr 2018-000084  

Årsredovisning 2017, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2017 för Jämtlands Räddningstjänstförbund. 
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 35 Dnr 2018-000096  

Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för 

Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
2 Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet 

för styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda 
ledamöter. 

 

Jäv 

Malin Bergman, C, anmäler jäv och deltar därmed inte i ärendets 
handläggning. 
_____ 

Bakgrund 
Årsredovisning för 2017 har överlämnats till parterna. 
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +822 tkr. 
Förbundets utgående egna kapital uppgår till 3 593 tkr för år 2017. I enlighet 
med 14§ i förbundsordningen överförs överskottet till år 2018. 
Enligt revisionsberättelsen har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker också att styrelsen och dess 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 26 april 2018, § 71 
Tjänsteutlåtande 2018-04-20 
Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet Jämtlands län 2018-03-19 
Revisionsberättelse 2018-03-28 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 35 (forts) Dnr 2018-000096  

Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för 
styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda 
ledamöter. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Samordningsförbundet i Jämtlands län 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 36 Dnr 2018-000094  

Plantaxa för Krokoms kommun 2018 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), 

antar ”Plantaxa för Krokoms kommun 2018” daterad 22 februari 2018 
för nämndens kostnader för detaljplanearbete, enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Taxan ska börja gälla från 1 juli 
2018. Timavgiften för 2018 är 985 kronor/timme. 

2 Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, för varje 
kalenderår, får besluta att justera timavgiften enligt SKLs Prisindex 
kommunal verksamhet, PKV. Verkställighet av förändring sker i januari 
påföljande år. Vid förändring av taxan avrundas till närmaste helt 
krontal. Justering av taxan enligt index görs av samhällsbyggnads-
nämnden.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I dag gällande plantaxa antogs 2011 gällande timpris 727 kronor. Avgiften 
har inte index reglerat sedan 2011. Utifrån innestående indexreglering sedan 
2011 med ca 2,5-3% per år och enligt beräkning av timavgift för 
planärenden enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
beräkningsmodell så bör taxa för 2018 ligga på 985 kronor/timme.  
Plan-och fastighetsavdelningen ska regelbundet se över taxorna för att de ska 
ligga på en nivå som speglar de kostnader som nämnden har. Taxan bör 
indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet PKV. Görs ingen 
höjning innebär det att skattepengar går till att täcka större del av kostnader 
som skulle kunna täckas med avgifter. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2018, § 53 
Samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 2018, § 27 
Plantaxa för Krokoms kommun 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 36 (forts) Dnr 2018-000094  

Plantaxa för Krokoms kommun 2018 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Rolf Lilja, S, föreslår att punkten 2, i förslag till beslut, stryks och att det är 
kommunfullmäktige som fattar beslut om taxeändringar. 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Rolf Liljas, S, förslag. 
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Rolf Liljas, S, förslag. 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 
Eva Ljungdahl, Mp, yttrar sig. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att 
kommunfullmäktige, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), antar 
”Plantaxa för Krokoms kommun 2018” daterad 22 februari 2018 för 
nämndens kostnader för detaljplanearbete, enligt samhällsbyggnads-
nämndens förslag. Taxan ska börja gälla från 1 juli 2018. Timavgiften för 
2018 är 985 kronor/timme. Kommunfullmäktige beslutar att samhälls-
byggnadsnämnden, för varje kalenderår, får besluta att justera timavgiften 
enligt SKLs Prisindex kommunal verksamhet, PKV. Verkställighet av 
förändring sker i januari påföljande år. Vid förändring av taxan avrundas till 
närmaste helt krontal. Justering av taxan enligt index görs av 
samhällsbyggnadsnämnden.  
Till det har kommit förslag om att stryka punkten 2, i förslag till beslut. 
Ordförande kommer att fråga på punkterna, var för sig. Punkten 2 ställer 
ordförande mot förslaget om att stryka den punkten. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på punkten 1 finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
den. 
Efter fråga på punkten 2 mot förslag om att stryka den punkten finner 
ordförande att kommunfullmäktige bifaller punkten 2. 
Votering begärs 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 36 (forts) Dnr 2018-000094  

Plantaxa för Krokoms kommun 2018 
Den som bifaller punkten 2 röstar Ja. 
Den som bifaller att punkten 2 stryks röstar Nej. 
Med 23 Ja och 17 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
punkten 2. 
_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 37 Dnr 2018-000060  

Särtaxa för dagvatten, Åsbacken 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar ny särtaxa för dagvattenhanteringen i 

Åsbacken, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 Den nya särtaxan för dagvattenhanteringen blir 10,77 kronor exklusive 
moms/kvadratmeter tomtyta. 
 Återbetalning 3,53 kronor per kvadratmeter tomtyta ska ske till de 
fastighetsägare som hittills fakturerats.  

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2015, § 14, att anta särtaxa 
för dagvattenhanteringen i Åsbacken. 
Då beräknades att kostnaden för dagvattenhanteringen skulle kosta totalt 1,8 
miljoner kronor, vilket blev 14,30 kronor exklusive moms per kvadratmeter 
tomtyta. 
På grund av bättre och billigare lösning av dagvattenanläggningen, i 
Åsbacken, har gjorts landar den totala kostnaden på 1.402.619 kronor, vilket 
utslaget på den totala fastighetsytan, för de fem berörda fastigheterna, 
130.178 kvadratmeter blir en kostnad på 10,77 kronor per kvadratmeter. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 12 april 2018, § 54 
Samhällsbyggnadsnämnden 7 februari 2018, § 9 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, samt Eva Ljungdahl, Mp, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att 
kommunfullmäktige antar ny särtaxa för dagvattenhanteringen i Åsbacken. 
Den nya särtaxan för dagvattenhanteringen blir 10,77 kronor exklusive 
moms/kvadratmeter tomtyta. Återbetalning 3,53 kronor per kvadratmeter 
tomtyta ska ske till de fastighetsägare som hittills fakturerats.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 37 (forts) Dnr 2018-000060  

Särtaxa för dagvatten, Åsbacken 
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 38 Dnr 2018-000085  

Ägardirektiv Jämtkraft AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Jämtkraft AB. 
__________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Förslag finns till revidering av ägardirektiv för Jämtkraft AB. 

Underlag för beslut 
Ägardirektiv Jämtkraft AB 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Rolf Lilja, S, föreslår i medskick till Jämtkraft AB att det vid Jämtkrafts 
utvärdering av Långforsens framtid ska, vid en eventuell överlåtelse, 
åtgärdsplan, tidsplan samt finansieringsplan upprättas av intressent. 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Elisabeth Svensson, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Rolf Liljas, S, tilläggsförslag. 
Eva Ljungdahl, Mp, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Niklas Rhodin, S, samt Björn Hammarberg, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag som föreslår att 
kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Jämtkraft AB. 
Till det har kommit förslag om medskick till Jämtkraft AB. 
Ordförande kommer först att fråga på kommunstyrelsens förslag och sedan 
frågar han på tillägget om medskick. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 38 (forts) Dnr 2018-000085  

Ägardirektiv Jämtkraft AB 
Efter fråga på tillägget om medskick finner ordförande att 
kommunfullmäktige avslår det. 
_____ 

Kopia till 
Jämtkraft AB 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
40(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 39 Dnr 2016-000112  

Utvärdering av försöksverksamheten - Alternativrätten 
på kommunens grundskolor ska vara vegetarisk 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige tackar för utvärderingen. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I en motion från Miljöpartiet vill man att alternativrätten på kommunens 
grundskolor ska vara vegetarisk, det vill säga inte innehålla kött, fisk, 
kyckling eller skaldjur. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2017 § 19 att föreslå 
kommunfullmäktige att besvara motionen med att under höstterminen 2017 
genomföra ett försök med att inom skolan servera en vegetarisk rätt varje 
dag. 
Den 27 april 2017 besvarade kommunfullmäktige motionen med att 
nuvarande alternativrätt byts ut mot vegetarisk, på försök, på alla skolor 
under höstterminen 2017. Fullmäktige beslutade också att 
försöksverksamheten ska utvärderas och den utvärderingen presenteras 
nedan. 
Under hösterminen 2017 serverades det utifrån beslutet en vegetarisk rätt 
varje dag i kommunens grundskolor.  Det har varit en stor variation av olika 
typer av maträtter som serverats och mottagandet bland eleverna har varit 
blandat. Utvärderingen, som grundar sig på dokumentation och uppföljning i 
köken, visar efter avslutat försök att en del maträtter har varit mer populära 
än andra. 
Utifrån dessa erfarenheter föreslås att en vegetarisk rätt ska serveras som 
huvudrätt en gång per vecka samt som alternativrätt minst två gånger per 
vecka. Det innebär att en vegetarisk rätt erbjuds minst tre gånger i veckan i 
kommunens grundskolor. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Eva Ljungdahl, Mp, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 39 (forts) Dnr 2016-000112  

Utvärdering av försöksverksamheten - Alternativrätten 
på kommunens grundskolor ska vara vegetarisk 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige tackar för utvärderingen. 
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att kommun-
fullmäktige bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 40 Dnr 2017-000081  

Motion - Kommunala kossor på Torsta, Ås 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar motionens första attsats med: 
 Krokoms kommun utreder fördelar och nackdelar med egna djur på 
 Torsta. 
2 Kommunfullmäktige avslår motionens andra attsats; att Krokoms 

kommun därefter börjar med egen djurhållning på Torsta i syfte att 
leverera ekologiska och närproducerade livsmedel till kommunens kök. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Jörgen Blom, V, Marie Svensson, V, Nehro Mostafaee, V, och Ulla-Greta 
Rexner, V, reserverar sig till förmån för eget förslag. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun är ägare av fastigheterna på Torsta, Grönt Center 
området. Torsta AB är hyresgäst och driver utbildning samt gårdsdrift. 
Härjedalen, Mora och några till kommuner har kommunala kossor. 
Förutsättningarna är olika i kommunerna utifrån ägande och upplägg av 
upphandling. Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Cristine Persson, har 
gett kostchefen, Lena Träskvik, i uppdrag att bevaka hur arbetet fortgår i 
Härjedalens kommun med kommunala kossor. Mora kommun kommer till 
hösten att analysera sitt arbete med kommunala kossor. Underlaget utifrån 
dessa två kommuner blir en mindre analys på för- och nackdelar att ha 
kommunala kossor. 
Att bara köpa kor är inte bara, själva inköpsprocessen är komplex och består 
av fler delar än den formella upphandlingen som i sig är väl reglerad genom 
LOU. Reglerna bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela 
EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. Det innebär att 
Krokoms kommun måste vara saklig och välja leverantör utifrån det som 
köps, alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 40 (forts) Dnr 2017-000081  

Motion - Kommunala kossor på Torsta, Ås 
Det har ändå länge varit ett önskemål från Krokoms kommun att den 
Gemensamma Upphandlingsnämnden (GNU) ska anpassa upphandlingarna 
så långt det är möjligt inom ramen för LOU, så att även lokala företagare ges 
utrymme att lägga anbud.  
Just nu pågår en diskussion i kommunerna kring hur kommunerna kan styra 
GNU till att stödja en för kommunerna bättre inköpsprocess. 
Redan idag gör dock Krokoms kommun en del insatser för att stötta de 
lokala producenterna och ser gärna att fler lokala leverantörer lämnar anbud 
på upphandlingar. I länets gemensamma upphandlingspolicy § 5 kan man 
läsa att ”En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små 
och medelstora företag ska ha möjlighet att delta som leverantörer. Dessa 
företag kan ha fördelar som kommunerna ska försöka ta till vara, och det kan 
också innebära att de mer aktivt initierar utökade samarbetsformer”. 
Krokoms kommun arbetar också kontinuerligt med att uppmana lokala 
leverantörer att medverka i upphandlingar gällande kommunen. 
I kommunens måltidspolicy framgår att kommunen i så stor utsträckning 
som möjligt ska köpa in lokalproducerade livsmedel. Det politiska målet är 
att andelen svenskt kött minst ska vara 90 % av det kött som köps in, under 
2017 var andelen 93 %. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 26 april 2018, § 75 
Samhällsbyggnadsnämnden 7 februari 2018, § 8 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen. 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 
Cristine Persson, C, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
44(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 40 (forts) Dnr 2017-000081  

Motion - Kommunala kossor på Torsta, Ås 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar motionens första attsats med: 
Krokoms kommun utreder fördelar och nackdelar med egna djur på Torsta. 
Kommunfullmäktige avslår motionens andra attsats; att Krokoms kommun 
därefter börjar med egen djurhållning på Torsta i syfte att leverera 
ekologiska och närproducerade livsmedel till kommunens kök. 
Till det har kommit förslag om att bifalla motionen. 
Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot bifall till motionen. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att 
fullmäktige bifaller grundförslaget. 
_____ 

Kopia till 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
45(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 41 Dnr 2017-000308  

Motion - Utbetalning till båda föräldrarna i familjer med 
försörjningsstöd 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen, enligt socialnämndens förslag, 

med att rutinen gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd ändras till att: 
I samråd med hushållet komma överens om hur beloppet skall utbetalas 
och fördelas mellan parterna. 

2. En redovisning av utfallet görs till fullmäktige efter 1 år. 
_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Motionen tar upp att utbetalning av försörjningsstöd utbetalas till en av 
föräldrarna i ett hushåll. I Krokoms kommun är det mannen som är 
registerledare i ett ärende och då betalas pengarna ut till honom. Förslaget 
om att dela utbetalningen kan ställa till det för hushållen. Det kan vara så att 
man har autogiro vilket innebär att det måste finnas täckning på åtminstone 
ett av kontona i hushållet. Motionen i sin helhet är relevant men bedömning 
är att det bästa för alla parterna är att rutinen för ekonomiskt bistånd ändras. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 26 april 2018, § 76 
Socialnämnden 26 mars 2018, § 40 
Tjänsteutlåtande 2 mars 2018 
Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrarna i familjer med 
försörjningsstöd 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Judith Hult, S, föreslår i tillägg att en redovisning av utfallet görs till 
fullmäktige efter 1 år. 
Maria Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 
Malin Bergman, C, föreslår bifall till socialnämndens förslag. 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen. 
Nehro Mostafaee, V, föreslår bifall till motionen. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
46(56) 

Sammanträdesdatum 
16 maj 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 41 (forts) Dnr 2017-000308  

Motion - Utbetalning till båda föräldrarna i familjer med 
försörjningsstöd 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige besvarar motionen med att rutinen gällande utbetalning 
av ekonomiskt bistånd ändras till att: I samråd med hushållet komma överens 
om hur beloppet skall utbetalas och fördelas mellan parterna. 
Till det har kommit förslag till att bifalla motionen samt ett tillägg med att en 
redovisning av utfallet görs till fullmäktige efter 1 år. 
Ordförande kommer att ställa socialnämndens förslag mot bifall till 
motionen och sist frågar han på tillägget. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på socialnämndens förslag mot bifall till motionen finner 
ordförande att fullmäktige bifaller socialnämndens förslag. 
Efter fråga på tillägg av redovisning av utfallet efter 1 år finner ordförande 
att fullmäktige bifaller det. 
_____  

Kopia till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden  
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Kf § 42 Dnr 2017-000342  

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige att anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd 

och folkölsförsäljning med följande ändringar.   
Första stycket på sidan 13 under rubriken ”Tillfälliga serveringstillstånd 
mot allmänheten och slutna sällskap” tas bort.  
Texten i första och andra stycket på sida 13 ”Riktlinjer för tillfälliga 
serveringstillstånd” byts ut mot följande ” Tillfällig servering förutsätter 
att verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför kan en 
sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tolv enstaka 
tillfällen per år. För mer omfattande verksamhet ska ett stadigvarande 
tillstånd sökas.” 
Ordet ”lättdrycker” ändras till ”alkoholfria alternativ” i punkt 3 på sidan 
7.   

2. Kommunfullmäktige antar reviderade avgifter för serveringstillstånd och 
folkölsförsäljning. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund  
Den 3 oktober 2017, § 24 beslutade socialnämndens arbetsutskott att skicka 
riktlinjer för serveringstillstånd och folköl på remiss till externa parter såsom 
krögare och föreningar, nämnderna och kommunstyrelsen för genomsyn och 
kompletteringar.  
Remisstiden sträckte sig fram till den 31 januari 2018 (förlängd svarstid). 
Remissvaren återkopplades till alkoholhandläggaren för sammanställning.  
Alkoholhandläggaren har sammanställt remissvaren och skickar härmed 
ärendet till socialnämnden för vidare beslut i kommunfullmäktige.  
Enligt alkohollagen är kommunen skyldig att upprätta riktlinjer som ska 
redogöra för vad som gäller inom den egna kommunen med utgångspunkt 
från alkohollagen (2010:1622) och dess föreskrifter (FHIFS).  
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Kf § 42 (forts) Dnr 2017-000342  

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl 
Syftet är att den som söker tillstånd ska kunna förutse om en verksamhet 
som planeras kan ges tillstånd och ge vägledning vid handledning och beslut 
så att ansökningar om serveringstillstånd behandlas lika inom kommunen. 
Riktlinjerna ska spegla kommunens ambitionsnivå och uppfattning. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 26 april 2018, § 77 
Socialnämnden 24 april 2018, § 76 
Tjänsteutlåtande, den 9 april 2018  
Bilaga 1. Förslag om Riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning  
Bilaga 2. Beslut-2017000342-KS-§ 5 
Bilaga 3. Ansökningsavgifter för serveringstillstånd och folkölsförsäljning 
Bilaga 4. Nuvarande riktlinjer, den 26 februari 2014 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för serveringstillstånd och 
folkölsförsäljning med följande ändringar: 
Första stycket på sidan 13 under rubriken ”Tillfälliga serveringstillstånd mot 
allmänheten och slutna sällskap” tas bort.  
Texten i första och andra stycket på sida 13 ”Riktlinjer för tillfälliga 
serveringstillstånd” byts ut mot följande ” Tillfällig servering förutsätter att 
verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför kan en sökande 
eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tolv enstaka tillfällen per år. För 
mer omfattande verksamhet ska ett stadigvarande tillstånd sökas.” 
Ordet ”lättdrycker” ändras till ”alkoholfria alternativ” i punkt 3 på sidan 7.   
Kommunfullmäktige antar reviderade avgifter för serveringstillstånd och 
folkölsförsäljning. 
Efter fråga på socialnämndens förslag finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
_____  
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Kf § 42 (forts) Dnr 2017-000342  

Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl 
Kopia till 
Socialnämnden 
Sara Larsson, alkoholhandläggare, för revidering av riktlinjerna utifrån 
beslutet. Reviderade riktlinjer skickas sedan tillbaka till kommunkansliet för 
registrering. 
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Kf § 43 Dnr 2018-000050  

Valärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Sune Elvståls, S, avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige godkänns. 
2 Isabelle Eliassons, M, avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen godkänns. 
3 Karl-Oscar Fransson, M väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen efter 

Isabelle Eliasson, M. 
4 Marcus Färnströms, M, avsägelse från uppdraget som ersättare i bygg- 

och miljönämnden godkänns. 
5 Bengt Olofsson, M, väljs till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter 

Marcus Färnström, M. 
6 Maria Söderbergs, C, avsägelse från uppdraget som ombud i Jämtkraft 

AB godkänns. 
7 Gunnar Hellström, C, väljs till nytt ombud i Jämtkraft AB, istället för 

Maria Söderberg, C. 
___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
På grund av flytt från kommunen har röstsammanräkning gjorts för ny 
ledamot i kommunfullmäktige, istället för Tony Fick, C. 
Sune Elvstål, S, säger ifrån sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning har gjorts. 
Isabelle Eliasson, M, säger ifrån sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
Förslag finns om att välja Karl-Oscar Fransson, M till ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Isabelle Eliasson, M. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
_____  
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Kf § 43 (forts) Dnr 2018-000050  

Valärenden 
Marcus Färnström, M, säger ifrån sig sitt uppdrag som ersättare i bygg- 
och miljönämnden. 
Förslag finns om att välja Bengt Olofsson, M, till ny ersättare i bygg- och 
miljönämnden efter Marcus Färnström, M. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det. 
_____ 
Maria Söderberg, C, säger ifrån sig sitt uppdrag som ombud i Jämtkraft 
AB. 
Förslag finns om att välja Gunnar Hellström, C, till nytt ombud i 
Jämtkraft AB istället för Maria Söderberg, C. 
Efter fråga på förslaget finner ordförandet att fullmäktige bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
De valda 
De som har sagt ifrån sig uppdrag 
Berörda nämnder 
Jämtkraft AB 
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 
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Kf § 44 Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
1 Krokomsbostäder AB:  protokoll från styrelsemöte 180216, 180312 och 

180416 
 
2 Socialnämnden:  protokollsutdrag 180219, § 28, Rapportering av ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS fjärde kvartalet 2017 
 
  Dnr 28 
3 Samordningsförbundet Jämtlands län:  information 180326 ang val av 

ledamöter och ersättare till samordningsförbundets styrelse 
 
4 Naboer AB:  VD brev kvartal 1, 2018 
 
  Dnr KS 17/225 
5 Socialnämnden:  protokollsutdrag 180219, § 25, beslut Medborgarförslag 

– Kommunen köper in och underhåller tre hjärtstartare som sen placeras 
ut på tre sjukhem i kommunen 

 
  Dnr KS 17/296 
6 Barn- och utbildningsnämnden:  protokollsutdrag 180327, § 44, beslut 

Medborgarförslag – skolbarnomsorg för barn 6-9 år med föräldrar som är 
föräldralediga med ett yngre syskon 

 
  Dnr KS 17/309 
7 Barn- och utbildningsnämnden:  protokollsutdrag 180327, § 43, beslut 

Medborgarförslag – Utöka elevhälsans kompetens 
 
  Dnr KS 17/324 
8 Barn- och utbildningsnämnden:  protokollsutdrag 180327, § 42, beslut 

Medborgarförslag – Säkra Kaxås skola 
 
  Dnr KS 18/007 
9 Kommunens revisorer/Deloitte:  revisionsrapport 180111, Granskning av 

rutiner för utbetalning av försörjningsstöd 
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Kf § 44 (forts) Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
 
10 Socialnämnden:  protokollsutdrag 180326, § 39, svar på revisionsrapport, 

Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd 
 
  Dnr KS 18/055 
11 Länsstyrelsen Västernorrland:  beslut 180209, inspektion hos 

överförmyndarnämnden 
 
  Dnr KS 18/069 
12 Kommunens revisorer/Deloitte:  revisionsrapport 180302, 

Socialnämndens ekonomi 2017 - ledning och styrning 
 
  Dnr KS 18/105 
13 Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF:  protokoll 180219 från 

styrelsesammanträde 
 
  Dnr KS 18/117 
14 Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden:  

Uppföljning av tillgänglighetsprogrammet 2017 
 
 
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 
    Dnr KS 17/137 
1 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i april 
2018. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från 
näringslivsenheten. 
  Dnr KS 17/190 

2 Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad 
mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i 
maj 2018. 
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Kf § 44 (forts) Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
     Dnr KS 17/205 
3 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

  Dnr KS 17/305 
4 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr KS 17/306 
5 Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 

   Dnr KS 17/307 
6 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

    Dnr KS 17/344 
7 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms 
 kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 fullmäktige senast i oktober 2018. 
  Dnr KS 17/367 
8 Medborgarförslag – Stärk återväxten inom sång och musik för unga. 

Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun. Förslaget remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

  Dnr KS 18/039 
9 Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid 

Hissmovallen i Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

  Dnr KS 18/040 
10 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 2018. 
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Kf § 44 (forts) Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
 
  Dnr KS 18/102 
11 Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 

 
  Dnr KS 18/120 
12 Medborgarförslag – Motionshall som samlingslokal/motionsarena för 

föreningsliv, privat och för nyttjande av skolan dagtid. Förslaget 
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
november 2018. 

 
  Dnr KS 18/137 
13 Motion – Kommunal trädstrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i 

det kommunala byggandet. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen 
för beslut i fullmäktige senast i april 2019. 

 
_____ 
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Kf § 45 Dnr 2018-000047  

Avslutning 
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar än en gång för bra diskussioner och 
för ett livaktigt fullmäktige. 
_____ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 28        § 36        §  

Anteck- 
ningar 

      
Moderata samlingspartiet:      
      
Elisabeth Svensson L Ja Ja   
Björn Hammarberg L Ja Ja   
Jannike Hillding L Ja Ja   
Marcus Färnström ej §§ L     
Stina Kimselius L Ja Ja   
Roger Nilsson L Ja Ja   
      Anders Berglund      
      Ulf Wärdell      
      Mikael Olofsson      
      
      
Centerpartiet:      
      
Maria Söderberg L Ja Ja   
Gunnar Hellström L Ja Ja   
Karin Wallén L Ja Ja   
Hans Åsling L Ja Ja   
Cristine Persson L Ja Ja   
Malin Bergman L Ja Ja   
Håkan Larsson L Ja Ja   
Andreas Axelsson (Pär-Anders Andersson) -     
Lena Andersson L Ja Ja   
Olle Arnsten L Ja Ja   
Bengt Nord L Ja Ja   
Karin Häggqvist L Ja Ja   
Olof Hedman ej §§ (Jonas Arnsten fr 13.00) L     
      Örjan Ernehed      
      Kurt-Olov Göransson      
      Pernilla Jontegård      
      Urban Wiklund      
      Pär-Anders Andersson E Ja Ja   
      Jenny Haugskott      
      Jonas Arnsten (E) Ja Ja   
      
      
Kristdemokraterna:      
      
Lena Persson L Ja Ja   
      Michael Sandberg      
      Rune Mellergård      
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Sammanträdeslista (forts) 

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§ 28        § 36        §  

Anteck- 
ningar 

      
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:      
      
Rolf Lilja L Nej Nej   
Gabriella Carlsson (Ylwa Salomonsson) -     
Katarina Rosberg (Viveca Asproth) -     
Peter Grundström (Carina Grahn Hellberg) -     
Maria Jacobsson (Lohla Persson) -     
Birger Backlund L Nej Nej   
Erika Öhlin      
Leif Jonsson L Nej Nej   
Karin Juleshaug (Gunnel Persson) -     
Göran Carlsson L Nej Nej   
Monica Dahlén L Nej Nej   
Mikael Karlsson -     
Judith Hult L Nej Nej   
Ulla Jönsson L Nej Nej   
Pär-Erik Berglund -     
Annika Hansson L Nej Nej   
      Alf Edfeldt      
      Ove Norrman      
      Kjell Nilsson      
      Carina Grahn Hellberg E Nej Nej   
      Ylwa Salomonsson E Nej Nej   
      Gunnel Persson E Nej Nej   
      Viveca Asproth E Nej Nej   
      Lohla Persson E Nej Nej   
      
      
Vänsterpartiet:      
      
Jörgen Blom L Avstår Nej   
Mona Puttick (Ulla-Greta Rexner) -     
Marie Svensson L Avstår Nej   
Nehro Mostafaee L Avstår Nej   
      Eva-Britt Jonsson      
      Ulla-Greta Rexner E Avstår Nej   
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Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

 
 
När- 
varo 

 
 
Omröstningar 
§ 28        § 36        §  

 
 
Anteck- 
ningar 

      
Miljöpartiet - de gröna:      
      
Jan Runsten L Ja Ja   
Eva Ljungdahl L Ja Ja   
      Dmitar Savic´      
      Marianne Hallsten      
      
      
Sverigedemokraterna      
      
Jan Englund -     
Ronny Karlsson L Avstår Ja   
Clas Sundbergh L Avstår Ja   
      
      
Vid upprop 34 L 21 Ja 23 Ja   
   6 E 13 Nej 17 Nej   
  6 Avst    
 40 40 40   
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