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Kf § 46 Dnr 2018-000045  

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

Protokollets justering och val av justerare 
Protokollet justeras onsdagen den 27 juni 2018. Eva Ljungdahl, Mp, och 
Gunnel Persson, S, utses att justera protokollet. 

Upprop 
Vid upprop noteras 33 ledamöter och 7 ersättare. 

Kungörelse och kallelse 
Kommunfullmäktige kungjordes den 5 juni på kommunens digitala 
anslagstavla och kallelsen skickades ut den 4 juni 2018. 

Fastställande av dagordning 
Ärende 14 ”Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i 
Krokoms kommun” samt ärende 18 ”Motion – Ta in naturen till våra 
äldreboenden, Grön vård och Terapiträdgårdar” stryks från dagordningen. 
Ärendena återkommer till kommunfullmäktige den 27 september 2018. I 
övrigt fastställs dagordningen. 

Frågor som får ställas vid dagens möte 
Jan Englund, Sd, fråga om Byggplanefrågor 

Jan Englund, Sd, fråga om hur flyktingsituationen ser ut 

Ulla-Greta Rexner, V, fråga om åtgärdsplan vid mobbning i kommunens 
skolor 

Marie Svensson, V, fråga om rimliga väntetider, i väntan på hemtjänst, 
nattetid 

Marie Svensson, V, fråga om gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar 

Gunnel Persson, S, fråga om habiliteringsersättningen 
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Kf § 46 (forts) Dnr 2018-000045  

Öppnande 
Informationer 
Säkerhet 
Mariana Handler, kommunpolis och Katarina Fredriksson, 
säkerhetssamordnare 

Tillämpningsanvisningar pensioner förtroendevalda 
Anne Vågström, HR-chef 

Bemanningspoolen 
Jonas Törngren, kommundirektör 

Aktuellt från kommunstyrelsen  
Maria Söderberg, ordförande 

* Kommunen pris för Bäst att Bo 

Aktuellt från kommunfullmäktige  
Gunnar Hellström, ordförande 

* Utbildningar för nyvalda fullmäktige 

* Två allmänna politiska debatter i fullmäktige per år 

* Det kommunala partistödet 

_____ 
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Kf § 47 Dnr 2018-000046  

Allmänhetens frågestund 
Brigitta Svanholm frågar om policy för tillgänglighet, gällande 
Krokomsbostäder ABs lägenheter i centrala Krokom. 

Elisabeth Svensson, M, ordförande i Krokomsbostäder AB, svarar. 

Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S, och Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

_____ 

Kopia till 
Presidielådan, ärendet tas upp vid nästa ägarsamråd med KBAB, 
kommunstyrelsens presidium 20 augusti 2018 

_____ 
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Kf § 48 Dnr 2018-000049  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
   Dnr KS 18/167 
1 Motion - Dags att införa porrfilter på skolornas nätverk. Motionen 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att beslutas i 
fullmäktige senast i juni 2019. 

_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förslagsställare  
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Kf § 49 Dnr 2018-000051  

Frågor 
Jan Englund, Sd, frågar Elisabeth Svensson, M, ordförande i 
Krokomsbostäder AB, om byggplaner för Ranågården, särskilt boende, Hvb-
hem. Hyser kommunen samma optimism över att det finns samma volym av 
hyresgäster till lägenheterna, i Freja, som kanske blir inflyttningsklara 
tidigast 2020? 

Elisabeth Svensson, M, svarar att beslut ska tas om nästa särskilda boende 
ska byggas i egen regi eller inte. En förstudie ska göras om det ska göras på 
entreprenad eller om kommunen ska drifta själv. 

Det inte finns någon oro för att man inte ska hitta hyresgäster. Kön har växt 
och kommunen har ju som mål att få fler invånare. Hitintill har inte 
Östersunds kommun byggt förbi oss. Det finns ett stort intresse av att bygga i 
Krokoms kommun. Vi har bra skolor och vi har ett företagsvänligt klimat. 
Då det gäller Freja har mark- och miljödomstolen tagit omtag där man vill 
samla ihop liknande ärenden för att sedan besluta och få fram ett slags 
prejudikat. 

_____  

Jan Englund, Sd, frågar Malin Bergman, socialnämndens ordförande, om 
läget för kommunens flyktingar i följande 

* Sysselsättningsgrad ordinarie arbetsmarknad 
* Praktik alt subventionerade jobb 
* % som står i bostadskön 
* % under utbildning/SFI/KomVux 
* Arbetslösa 

Malin Bergman, C, svarar att den sista maj var det 373 arbetslösa i 
Krokoms kommun, hälften födda i Sverige och hälften utomlands. Av de 
som är födda utomlands är 77 personer under etableringen. Det betyder att 
de fått uppehållstillstånd och varit folkbokförda i kommunen kortare tid är 2 
år. Under dessa två år ansvarar arbetsförmedlingen för deras försörjning 
samt för att sysselsätta dem på heltid vilket ofta är en kombination av 
utbildning, praktik eller jobb. Av de arbetslösa är 88 personer i fasen efter 
etableringen d v s när försörjningsansvaret har gått över på kommunen. 
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Kf § 49 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Statistik från Arbetsförmedlingen som visar att efter 1 år från att man 
lämnade etableringen hade: 

25% i jobb idag som lämnade  2013 
43% ”- 2014 
62%”- 2015 
55% 2016 

VD på Krokomsbostäder säger att man inte kan svara på hur många 
flyktingar som står i bostadskö eftersom bolaget inte för något 
personregister. De arbetar efter regelverket kopplat till GDPR. 

Hur många % som är just flyktingar finns det inget svar på men vi vet att det 
är ca 120 elever inskrivna meddelar rektor på 
Lärcentrum/vuxenutbildningen. 

_____  

Ulla-Greta Rexner, V, frågar Karin Jonsson, C, barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om vad Krokoms kommun har för 
åtgärdsplan vid mobbning i kommunens skolor. Dels för den som blir utsatt 
för kränkande behandling men även för den som utsätter någon för 
kränkande behandling. 

Karin Jonsson, C, svarar att skolan ska vara en trygg plats. För några år 
sedan hade man plan för mobbning. Vad som gäller utifrån Skollagen och 
Diskrimineringslagen har nu lagts samman i en plan. Varje skola gör sin 
egen plan. Om man misstänker att ett barn far illa ska man i planen kunna 
utläsa vad man ska göra och var man ska vända sig. Planerna har i huvudsak 
god kvalité. Elevhälsan deltar i detta. Man har elevhälsoteam. Elevrådet 
följer upp. Barn- och utbildningsnämnden pratar om det här vid varje 
nämndmöte. Alla kränkningsanmälningar tas upp på mötet. 

_____ 

Marie Svensson, V, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande, 
om hur långa väntetider man anser är rimliga för medborgare att vänta på 
hemtjänsten nattetid då de har larmat och behöver hjälp. Vilken nivå godtas 
för att upprätthålla en god omsorg för våra äldre? 
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Kf § 49 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Malin Bergman, C, svarar att en tryggare och tillgänglig vård av hög 
kvalitet är viktigt för alla men framförallt för den som är gammal och sjuk. 
Nämnden och verksamheter arbetar dels utifrån ett antal lagar och 
föreskrifter när man erbjuder vård, omsorg och service till personer som 
beviljats vård- och omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Vid larm finns inga garantier för exakta väntetider på hemtjänsten. Det 
fungerar precis som när man larmar på ambulans. Anledningen till varför 
man larmar prioriteras beroende på hur akut behovet är. När en person 
larmar får man direkt prata med trygghetscentralen som gör en första 
bedömning och sedan kopplas man vidare till hemtjänsten. Om det bedöms 
som akut kopplas man direkt till SOS alarm. Det vi vet utifrån resultatet från 
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning är att de som har hemtjänst i 
Krokoms kommun i hög grad, 96%, känner sig trygga med att bo hemma, 
med stöd av hemtjänst. Det har heller inte inkommit avvikelser eller 
klagomål gällande väntetider vid larm. 

_____  

Marie Svensson, V, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens 
ordförande om gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar, som Region 
Jämtland/Härjedalen har tagit beslut om, men som inte gäller barn med 
behov av färdtjänst. Marie Svensson, V, undrar om Krokoms kommun har 
hanterat det när det gäller barn med behov av färdtjänst, kommer dessa barn 
att få åka gratis som sina klasskompisar? 

Maria Söderberg, C, svarar att färdtjänst är lite mer än kollektivtrafik. 
Krokoms kommun har beslutat att ge barn ungdomar, som är 
färdtjänstberättigade, en fri resa per vecka, under sommaren. 

_____ 

Gunnel Persson, S, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande 
om habiliteringsersättningen. Regeringen beslutade att lägga 350 mnkr för 
att höja habiliteringsersättningen. Dessa pengar måste sökas. Har Krokoms 
kommun sökt något av dessa medel och i så fall har habiliteringsersättningen 
höjts? Om habiliteringsersättningen inte har höjts vad har pengarna gått till? 
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Kf § 49 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Malin Bergman, C, svarar att den 28 maj hade socialnämnden upp 
motionen i samma ärende. Den kommer till fullmäktige för beslut efter 
sommaren. Ansökan om statsbidrag har gjorts för att höja 
habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag. Pengar för 2018 har kommit. 
Problemet med bidraget är att pengarna måste användas just 2018. De kan 
inte sparas och fördelas 2019 och framåt. Det som inte används i år måste 
betalas tillbaka. Socialnämnden har givit verksamheten i uppdrag att utreda 
möjligheten att genom avtal ta betalt för de tjänster som daglig verksamhet 
utför i externa företag för att täcka habiliteringsersättningen 2019 och 
framåt. Det uppdraget ska redovisas till socialnämnden i oktober 2018. Alla 
var överens om att habiliteringsersättningen bör höjas. 

_____ 
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Kf § 50 Dnr 2018-000149  

Interpellationer 
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen ställer 
följande interpellation som handlar om kvalitetskrav på ärendehantering 
och beslut. 
Vi Moderater anser att en odiskutabel grundpelare i offentlig verksamhet rent 
generellt och det politiska arbetet i kommunen i synnerhet är att det är våra 
medborgares väl och ve som ska vara i primärt fokus. Som politiker ska vi alltså i 
alla lägen agera som folkets företrädare och tillse att de beslut som fattas ligger i 
linje med medborgarnas bästa. 

Vi tror också på ett samhälle som präglas av företagsamhet, jämlikhet och social 
rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv. Den offentliga 
verksamheten har där en viktig funktion att fylla. En skola som prioriterar kunskap, 
så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. En stark och väl 
fungerande välfärd, så att den alltid finns där när den behövs. Lagar och regler som 
är lika för alla, så att människor är fria att välja sina liv och känna hoppfullhet. 

Vi menar att ovanstående endast kan uppnås genom långsiktiga, stabila och tydliga 
förutsättningar. Ett gott samhälle kan aldrig byggas på känslomässiga infall och 
ogenomtänkta beslut. En central aspekt i detta avseende är då rimligen följsamheten 
till svensk lagstiftning. 

I arbetet med exempelvis kommunens måltidspolicy ser Moderaterna i Krokoms 
kommun att ovanstående målsättningar inte i tillräcklig utsträckning beaktats och 
uppfyllts. Arbetet har i huvudsak utförts av nämndsordförandena i 
Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 
(samtliga Centerpartiet). Under detta arbetes gång har Moderaterna inte lyckats få 
svar på våra frågor.  

Undertecknad vill därför med denna interpellation få klarhet kring vilken 
kvalitetsnivå som rent generellt är tänkt att gälla för kommunens ärendehantering 
och beslut. För att konkretisera frågorna används måltidspolicyn som exempel där 
den del som föranleder denna interpellation återfinns i formuleringen ”Individuella 
behov utifrån […] religiösa skäl [ska tillgodoses] i möjligaste mån”. 

Frågor som undertecknad önskar få svar på: 
1. Är svensk lagstiftning att ses som absolut på så sätt att det är ett grundkrav att 
 beslut ska vara förenliga med svensk lag? 
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Kf § 50 (forts) Dnr 2018-000149  

Interpellationer 
2. Är grundlagens första krav på religionsfrihet (2 kap. 1§ 6. Regeringsformen) 
 uppfyllda i exemplet? Inom grundlagens krav på religionsfrihet inryms inte 
 bara religiösa skäl utan även icke-religiösa skäl. Med den givna formuleringen, 
 skapas då inte en särställning för religiösa skäl medan icke-religiösa skäl 
 diskrimineras? 
3. Är grundlagens andra krav på religionsfrihet (2 kap. 2§ Regeringsformen) 
 uppfyllda i exemplet? Enligt denna paragraf får ingen av det allmänna tvingas 
 ge sin åskådning i bl a religiöst hänseende tillkänna. Hur ska en religiös person 
 kunna få sina föreslagna religiösa rättigheter tillgodosedda utan att tvingas ge 
 sin religiösa åskådning tillkänna? 
4. Är diskrimineringslagens krav i detta avseende (1 kap. 1§, 4§ 1-2. 
 Diskrimineringslagen) uppfyllda i exemplet?  Lagens ändamål är att främja 
 lika rättigheter och möjligheter oavsett religion eller annan trosuppfattning. 
 Med den givna formuleringen, skapas då inte en särställning för religiösa skäl 
 medan icke-religiösa skäl diskrimineras? 
5. Vad är tanken med att religiösa skäl särskilt pekas ut på detta sätt? Vilket 
 problem är det som är tänkt ska lösas? Vilka bieffekter kan detta få och hur ska 
 dessa hanteras? 
6. Enligt religionsfriheten är det den enskilde individen som definierar vad som är 
 religion. Hur är det tänkt att formuleringen ska tillämpas? Vem avgör vad som 
 är ett religiöst skäl?  
7 Vem är det som avgör om ett religiöst skäl är tillräckligt religiöst för att det ska 
 tillgodoses? Finns det inte icke-religiösa skäl som har samma betydelse och 
 borde ges likvärdig behandling, t ex önskemål om vegetarisk kost? 
 
Maria Söderberg, C, svarar på interpellationen med nedanstående; 
Till att börja med vill jag instämma i interpellationens inledning som handlar 
om vikten av att medborgarna är i fokus i kommunens verksamheter. Alla 
människors lika rätt och värde är utgångspunkten för de värderingar jag har 
och som Centerpartiets politik vilar på. Det är värderingar som jag arbetar 
efter. 

Ja, Krokoms kommun följer svensk lagstiftning. Både grundlag, lagar och 
förordningar, svensk författning. 
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Kf § 50 (forts) Dnr 2018-000149  

Interpellationer 
I Krokoms kommuns måltidspolicy från 2012, liksom i många andra 
kommuners måltidspolicys, finns formuleringen ”religiösa skäl ska 
tillgodoses i möjligaste mån”. Den tolkningen som kommunen arbetar efter 
är: Där mat serveras informeras det om vad maten innehåller, det serveras 
två alternativa rätter så att man som individ själv kan välja det som passar. 
Vi anser inte detta vara diskriminerande eller i strid med religionsfriheten. 
För närvarande pågår en översyn av kommunens måltidspolicy. Ärendet 
bereds i en arbetsgrupp och förslag kommer upp till beslut först i 
samhällsbyggnadsnämnden och till kommunfullmäktige senare i år. 
Yttrar sig gör också Mona Puttick, V, Eva Ljungdahl, Mp, Jörgen blom, V, och 
Elisabeth Svensson, M. 
_____ 
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Kf § 51 Dnr 2018-000052  

Dialog med revisorerna 
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen informerar 
kommunfullmäktige om att det idag inte finns någon färdig rapport att delge. 

Den 18 juni träffar revisorerna KPMG för uppföljning av 

* Företagshälsovården från 2014 
* Leasing av bilar från 2014 
* Rutiner för att minska sjukfrånvaron från 2015 

Britt Carlsson berättar också att hon och ordförande Gunnar Hellström ska 
på SKLs möte i Malmö 21 augusti och berätta om ”Risk- och 
väsentlighetsanalys”. 

Kommunrevisionen tackar kommunen för visat intresse för revisioner och 
för förståelsen för att det är ett gemensamt arbete som leder till förbättringar. 

Britt Carlsson önskar kommunfullmäktige en lång och härlig sommar. 

_____ 
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Kf § 52 Dnr 2018-000139  

Uppdaterad rambudget för 2018 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar förslag till uppdaterad rambudget för 2018.  

2 Förslaget innefattar endast uppdaterade skatte- och statsbidragsintäkter 
samt vissa justeringar av kostnadsramar. Ingen uppdatering av budget i 
övrigt. 

____________________________________________________________  

Bakgrund 
Efter en uppföljning av verksamheternas ekonomi och helårsprognos efter 4 
månader, står det klart att de två stora verksamhetsnämnderna 
Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden, prognostiserar 
underskott på 12,5 respektive 3,8 för året. Även Överförmyndarnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott i sina prognoser, men på en 
lägre nivå. Samhällsbyggnadsnämnden förväntas lösa sitt prognostiserade 
underskott inom befintlig ram, och kommunstyrelsens verksamheter får en 
minskad ram med 0,5 mkr.  

Barn- och Utbildningsnämnden har i beslut den 23 januari i år begärt 
tilläggsanslag med 3 mkr för innevarande år för att täcka vissa kostnader. 
Detta ärende anses hanterat inom ramen för detta ärende. 

Utöver detta finns det en extraordinär anhopning av fastighetsskador efter 
den gångna vintern. Preliminära kalkyler tyder på att kostnaderna för att 
åtgärda dessa stannar vid 10 mkr, efter avdrag för skador som täcks av 
försäkringar. En del av åtgärderna kommer att klassas som investeringar. Vi 
räknar nu med att det utgör 4 av de 10 mkr. Kvar finns då cirka 6 mkr som 
belastar 2018 års resultat. 

Även vissa andra kostnadsposter uppdateras i förslaget.  

Den skatteunderlagsprognos som SKL publicerade den 27 april ger vid 
handen något andra skattintäkter än budget. Även detta revideras i detta 
förslag till uppdaterad rambudget. 
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Kf § 52 (forts) Dnr 2018-000139  

Uppdaterad rambudget för 2018 
Samtliga nämnder förutsätts ta fram eller genomföra redan befintliga 
åtgärder för hur negativa budgetöverskridanden undviks. Avvikelser från 
detta skall noga redovisas i delårsrapporten efter 6 månader.  

Kommunstyrelsen fattade även den 26 april beslut om två åtgärder under 
2018 för att påskynda effektiviseringsarbetet i kommunen: 
Kommunstyrelsen avsätter 350 tkr som stöd till socialnämnden för inrättande 
av en biträdande verksamhetschef under perioden 2018-05-01—2018-12-31 
och kommunstyrelsen avsätter högst 200 tkr till 
kommunledningsförvaltningen för anlitande av konsult för inventering av 
IT-system.  

Detta förslag till uppdaterad rambudget betyder att kommunens budgeterade 
resultat sänks från 9,5 till 2,0 mkr. Det betyder att våra reserver för att möta 
oförutsedda kostnader i princip är borta.   

I förslag till Rambudget för perioden 2019—21 är de ekonomiska ramarna 
för dessa år höjda jämfört med motsvarande års ramar i 2018 års budget. 
Ramarna för dessa år är trots detta lägre än för 2018. Det innebär att 
nämnderna redan under innevarande år behöver förhålla sig till detta, dvs att 
inte starta 2019 års verksamhet med för höga kostnader. 

 Den bild av utvecklingen av kommunens långsiktiga ekonomi ligger fast. 
Det innebär att vi fram till år 2030 har behov av kontinuerliga 
effektiviseringar på drygt 1% per år, eventuellt minskat med skattehöjningar.  

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 23 maj 2018, § 87 
Tjänsteutlåtande 2018-05-09 
Beräkning, uppdaterat budgetsammandrag 2018-05-09 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-23 
Kommunstyrelsen 2018-04-26 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Niklas Rhodin, S, Jörgen Blom, V, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(46) 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 52 (forts) Dnr 2018-000139  

Uppdaterad rambudget för 2018 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar förslag till uppdaterad rambudget för 2018. Förslaget innefattar endast 
uppdaterade skatte- och statsbidragsintäkter samt vissa justeringar av 
kostnadsramar. Ingen uppdatering av budget i övrigt. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Samtliga nämnder 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(46) 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 53 Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
Kort sammanfattning 
Den 28 februari 2018, § 8, beslutade kommunfullmäktige att ansluta sig till 
den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utvecklig 
samt specialistfunktioner. På grund av att Bräcke och Härjedalens kommuner 
nu vill gå med i den gemensamma nämnden innebär det att nytt beslut ska 
tas.  

Kommunfullmäktiges beslut 
a Avtalet och reglementet för den gemensamma nämnden för samverkan 
 inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ändras i 
 enlighet med förslaget. 
b Nämnden utökas med Bräcke kommun och Härjedalens kommun. 

c Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018. 

d Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, 
 Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds 
 kommuns bidrag till den gemensamma nämndens basfinansiering 
 fastställs till 101.600 kronor på årsbasis för 2018. För 2019 fastställs 
 bidraget i budgeten för det året. Respektive parts bidrag till nämndens 
basfinansiering föreslås vara oförändrad vilket gör att den totala 
årsbudgeten höjs från 711.200 kronor till 914.400 kronor, jämnt fördelat 
på nio parter. Den gemensamma nämnden beslutar om hur dessa 
resurser ska användas. 

____________________________________________________________  
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Kf § 53 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
Beskrivning av ärendet 
Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, 
Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds 
kommun har inom ramen för dåvarande Regionförbundets verksamhet 
diskuterat samverkan mellan kommunerna för att möta framtidens 
utmaningar i verksamheterna genom att effektivisera verksamheterna med 
hjälp av moderna verksamhets- administrativa system, öka tillgången på 
kompetens samt minska kostnaderna. Jämtlands Gymnasieförbund och 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har också deltagit i diskussionerna. 
Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under en tid 
diskuterat samverkan utifrån samma syfte. 

Diskussionerna resulterade i att en gemensam nämnd för IT-drift och stöd 
inrättades den 1 december 2016 mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre 
kommun. Nämndens uppgift var att leverera definierad ändamålsenlig IT-
infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar 
i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster. 
Vidare diskussioner lede till att kommunerna, Jämtlands Gymnasieförbund, 
Jämtlands Räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen ville 
utöka samverkan i gemensam nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för 
en gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner togs fram med utgångspunkt från att den befintliga 
nämnden för IT-drift och stöd kunde användas för samverkan. 
Den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner inrättades den 1 april 2018 mellan 
Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, Ragunda 
kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun.  
Nämnden föreslås nu utökas med Bräcke kommun och Härjedalens 
kommun. Med anledning av detta behöver befintliga avtal och reglemente 
för den gemensamma nämnden revideras. 
Respektive parts bidrag till nämndens basfinansiering föreslås vara 
oförändrad vilket gör att den totala årsbudgeten höjs från 711.200 kronor till 
914.400 kronor, jämnt fördelat på nio parter. Den gemensamma nämnden 
beslutar om hur dessa resurser ska användas.  
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Kf § 53 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 23 maj 2018, § 93 
Tjänsteutlåtande 9 maj 2018, Gemensam nämnd för samverkan inom drift 
och service, utveckling samt specialistfunktioner 

Protokollsutdrag, Regionens samverkansråd, § 35, Gemensam nämnd för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

Avtal, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner 

Reglemente, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att: 

a Avtalet och reglementet för den gemensamma nämnden för samverkan 
 inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ändras i 
 enlighet med förslaget. 

b Nämnden utökas med Bräcke kommun och Härjedalens kommun. 

c Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018. 

d Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, 
 Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds 
 kommuns bidrag till den gemensamma nämndens basfinansiering 
 fastställs till 101.600 kronor på årsbasis för 2018. För 2019 fastställs 
 bidraget i budgeten för det året. Respektive parts bidrag till nämndens 
basfinansiering föreslås vara oförändrad vilket gör att den totala 
årsbudgeten höjs från 711.200 kronor till 914.400 kronor, jämnt fördelat 
på nio parter. Den gemensamma nämnden beslutar om hur dessa 
resurser ska användas. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
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Kf § 53 (forts) Dnr 2017-000312  

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
Kopia till  
Region Jämtland Härjedalen 
Bergs kommun 
Bräcke kommun 
Härjedalens kommun 
Krokoms kommun 
Ragunda kommun 
Strömsunds kommun 
Åre kommun 
Östersunds kommun 
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Kf § 54 Dnr 2018-000125  

Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner om regional samverkan, 
samverkansavtal 
Kort sammanfattning 
Ett förslag till ny överenskommelse om regional samverkan presenterades i 
januari 2018. En remissdialog har förts i varje kommun. Den processen har 
lett fram till ett nytt förslag till överenskommelse mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan som föreslås gälla 
från och med 1 januari 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1.  Krokoms kommun tecknar överenskommelse mellan Region Jämtland 
 Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan med Region 
 Jämtland Härjedalen.  

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I Jämtlands län har det funnits en etablerad samverkan i frågor mellan 
kommunerna och mellan kommuner och landsting inom Kommunförbundet 
Jämtlands län. Mellan åren 2011 och 2015 låg dessa samverkansfrågor på det 
kommunala samverkansorganet Regionförbundet Jämtlands län som även 
hade det regionala utvecklingsansvaret. De kommunala och regionala 
utvecklingsfrågorna integrerades vilket har skapat en regional styrka. Sedan 
Region Jämtland Härjedalen blev regionalt utvecklingsansvarig år 2015 har 
arbetet fortsatt att utvecklas. Samverkan mellan kommunerna är en 
förutsättning för att kommunerna ska kunna utföra sina uppdrag och 
regionens samverkan med kommunerna är en förutsättning för att regionen, 
som tillväxtansvarig, ska kunna bedriva sin verksamhet. Sedan 1 januari 
2015 har detta reglerats i ett samverkansavtal mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner, som gäller till och med 31 december 2018. 
Ett förslag till ny överenskommelse om regional samverkan presenterades i 
januari i primärkommunala samverkansrådet och i regionens samverkansråd. 
En remissdialog har därefter förts i varje kommun under februari 2018. 
Denna process har lett fram till ett nytt förslag till "Överenskommelse mellan 
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samvekan" 
som föreslås gälla från och med den 1 januari 2019.  
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Kf § 54 (forts) Dnr 2018-000125  

Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner om regional samverkan, 
samverkansavtal 
Överenskommelse om samverkan innehåller fem områden; EU och 
övergripande utveckling: social välfärd och folkhälsa; samhällsbyggnad och 
klimat; arbetsmarknad och utbildning; kurs och konferens. Inom alla 
områden ska flickor, pojkar, kvinnor, män, utrikesfödda och inrikes födda tas 
i beaktande. Innehållet i områdena förändras utifrån behov. Kommunerna 
ersätter Region Jämtland Härjedalen i förskott. Uppföljning sker i 
primärkommunala samverkansrådet och i regionens samverkansråd.   

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 23 maj 2018, § 92 
Tjänsteutlåtande 9 maj 2018 
Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 
om regional samverkan 
Bilaga 1 Uppdragsbeskrivningar 
Samverkansarenor 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 
tecknar överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets 
kommuner om regional samverkan med Region Jämtland Härjedalen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____  
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Kf § 54 (forts) Dnr 2018-000125  

Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner om regional samverkan, 
samverkansavtal 
Kopia till 
Region Jämtland Härjedalen 
Bergs kommun 
Bräcke kommun 
Härjedalens kommun 
Krokoms kommun 
Ragunda kommun 
Strömsunds kommun 
Åre kommun 
Östersunds kommun 
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Kf § 55 Dnr 2018-000119  

Revidering av förbundsordning, Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande ändring i 

förbundsordningen:  

5 § i förbundsordningen ersätts med lydelsen: "För förbundets 
verksamhet ska fem (5) revisorer väljas av Östersunds kommun, varav 
fyra (4) på förslag från övriga medlemskommuner. Varje kommun 
nominerar minst en kandidat. Mandatperioden för revisorerna motsvarar 
vad som gällerför ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen enligt 4 
§".  

__________________________________________________________ 

Bakgrund 
Jämtlands gymnasieförbund är ett kommunalförbund där medlemmarna 
utgörs av Bräcke kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, 
Östersunds kommun samt Åre kommun. Förbundsordningen är vid sidan av 
kommunallagen det som främst reglerar förhållandena i kommunalförbundet.  

I samband med Åre kommuns inträde i kommunalförbundet måste vissa 
ändringar genomföras i förbundets styrande dokument. Inträdet påverkar 
bl.a. antalet revisorer vilket är aktuellt i detta beslut. Av 9 kap. 12 § 
kommunallagen (2017:725) följer att revisorer ska väljas enligt vad som 
anges i förbundsordningen. I nuvarande förbundsordning regleras valet och 
mandatperiod av revisorer endast för fyra medlemskommuner. Efter Åre 
kommuns inträde behöver antalet angivna revisorer därför ändras i 
förbundsordningen.  

Förslaget till reviderad förbundsordning ska fastställas av respektive 
medlemskommun för att gälla.  

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 23 maj 2018, § 91 
Tjänsteutlåtande reviderad förbundsordning JGY 
Förbundsordning JGY 2016-11-11 
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Kf § 55 (forts) Dnr 2018-000119  

Revidering av förbundsordning, Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa följande ändring i förbundsordningen:  

5 § i förbundsordningen ersätts med lydelsen: "För förbundets verksamhet 
ska fem (5) revisorer väljas av Östersunds kommun, varav fyra (4) på förslag 
från övriga medlemskommuner. Varje kommun nominerar minst en 
kandidat. Mandatperioden för revisorerna motsvarar vad som gällerför 
ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen enligt 4 §".  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Östersunds kommun 
Jämtlands Gymnasieförbund 
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Kf § 56 Dnr 2018-000111  

Kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet för 
förtroendevalda 
Kort sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2014 (KF § 71) att anta 
”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL). Bestämmelserna bör kompletteras med tillämpningsanvisningar i syfte 
att underlätta tillämpningen av pensions- och omställningsvillkor för 
förtroendevalda.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och 
 tillämpa bestämmelser om pension och omställningsstöd för 
 förtroendevalda. 
____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2014 att anta "Förslag till 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL)" som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting. OPF-KL gäller 
för förtroendevalda som väljs för första gången i samband med valet 2014 
eller senare och som i tidigare uppdrag inte omfattats av 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF). 

Syftet med liggande förslag till tillämpningsanvisningar är att underlätta 
tillämpningen av PBF och OPF-KL i Krokoms kommun. Anvisningarna 
innehåller riktlinjer för den praktiska hanteringen av de olika förmånerna 
samt tydliggörande av OPF-KL och PBF på en del punkter. Anvisningarna 
innehåller också enklare beskrivningar av villkoren och de olika förmånerna 
i OPF-KL och PBF.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen utgör 
pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelser om 
pension och omställningsstöd för förtroendevalda. 
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Kf § 56 (forts) Dnr 2018-000111  

Kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet för 
förtroendevalda 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Jonas Törngren, kommundirektör 
Anne Vågström, HR-chef 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(46) 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 57 Dnr 2018-000109  

Lokalt partistöd - redovisning 2017 
Kort sammanfattning 
Lokalt partistöd betalas ut för nästkommande år till de partier som inom 
föreskriven tid redovisat användningen av föregående års utbetalning. 
Redovisning har inkommit från alla partier.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner den förlängda redovisningstiden. 

2 Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för 
 2018 enligt förslag.  

_________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Partistödet består av: 
Grundstöd - 11 100 kr per parti och år 
Mandatstöd - 8 880 kr per mandat och år. 

Till kommunkansliet har redovisning av användningen av partistödet för 
föregående år inkommit från:  

Miljöpartiet de gröna  2018-04-10 
Socialdemokraterna  2018-04-11 

Inkom efter förlängd redovisningstid  

Centerpartiet  2018-04-23 
Sverigedemokraterna  2018-04-25 
Moderata samlingspartiet 2018-05-02 
Vänsterpartiet  2018-05-03 
Kristdemokraterna 2018-05-21 
 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
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Kf § 57 (forts) Dnr 2018-000109  

Lokalt partistöd - redovisning 2017 
I 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande 
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel för 
att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom 
lagtextens definition som innebär att med partistöd avses "ekonomiskt bidrag 
och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin." 

I 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att 
partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits tidigare 
men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att länsstyrelsen 
kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens ord är partiet 
representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)". 

I 4 kap. 29 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som 
längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 23 maj 2018, § 96 
Tjänsteutlåtande den 21 maj 2018 
Bilagor, ”Lokalt partistöd – redovisning” från respektive parti 
Regler för kommunalt partistöd i Krokoms kommun     

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunfullmäktige tar ställning till den 
förlängda redovisningstiden. 

Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar om fördelning av kommunalt partistöd enligt förslag. 

Till det har kommit förslag om att fullmäktige tar ställning till den förlängda 
redovisningstiden. 

Ordförande kommer först att fråga på bifall mot avslag till den förlängda 
remisstiden. 
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Kf § 57 (forts) Dnr 2018-000109  

Lokalt partistöd - redovisning 2017 
Beslutsgång (forts) 
Sedan frågar ordförande på grundförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på godkännande av den förlängda remisstiden, bifall mot avslag, 
finner ordförande att kommunfullmäktige godkänner den förlängda 
remisstiden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Partierna 
Birgitta Eriksson, kansliet 
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Kf § 58 Dnr 2018-000077  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att försöksverksamheten gällande 

”Barnomsorg på obekväm arbetstid” avslutas i förtid då det inte har 
kunnat genomföras i enlighet med fullmäktiges beslut i februari 2016. 
Syftet med försöksverksamheten skulle vara att utvärdera effekter och 
kostnader av en permanent verksamhet. Under nuvarande omständigheter 
är detta inte möjligt. 

2. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av förvaltningens 
arbete. 

_____________________________________________________________ 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning inlämnad av Jannike Hillding, M, och Björn 
Hammarberg, M,  

Det står i beslutsunderlaget på sidan 13 att Jannike Hillding, M, drar tillbaka 
sin motion. Detta påstående är felaktigt. Jannike Hillding, M, vill att försöket 
avslutas i förtid då försöket inte har genomförts, enligt kommunfullmäktiges 
beslut i februari 2016. 

_____ 

Bakgrund 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige i februari 2016 (Kf § 9) skulle barn- och 
utbildningsförvaltningen genomföra en försöksverksamhet läsåret 2017/2018 
i syfte att möta medborgarnas behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Försöksverksamheten kom igång under hösten 2017, utifrån kommunens kö 
där det fanns tre intresserade. Två familjer valdes ut utifrån försöksprojektet 
ekonomi. En familj avböjde, så försöket har skett med en familj, som har 
uttryckt omsorgsbehov för halvtid under obekväm arbetstid. Tjänsten 
nyttjades ett antal gånger (se tabell) av familjen och försöket avslutades av 
olika skäl nyår 2017. Detta har gjort det svårt att räkna på ekonomiska 
förutsättningar och effekter. 

Satsningen skulle rymmas inom förvaltningen budget.  
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Kf § 58 (forts) Dnr 2018-000077  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
 
Antal gånger tjänsten nyttjades 
Månad Aviserat 

behov 
Antal tillfällen 
som nyttjades 

Tid som 
nyttjades 

Oktober  6 tillfällen 1 tillfälle  12 h  

November 8 tillfällen 7 tillfällen  91 h  

December 0-10 
tillfällen 

0 tillfällen  0 timmar 

 
Kostnad 
Total kostnad för lön för omsorgpersonen blev: 22 976 kr  

Administrativ kostnad för detta är svårt att uppskatta. Följande funktioner 
har lagt ett antal arbetstimmar för att planera, genomföra och följa upp 
projektet. Dessa funktioner är:  

Förskolechef uppskattar antalet timmar till ca 15 timmar. 

Skoladministratör: ca 2-3 timmar 

Verksamhetschef Förskola: ca 10 timmar 

Lönehandläggare: 2-3 timmar 

Förvaltningsekonom: 2-3 timmar 

Funktionerna ovan har uppdrag av denna karaktär i sina tjänster. 
Kommunikation mellan Krokoms kommun och vårdnadshavaren 
Kommunikationen mellan vårdnadshavaren och Krokoms kommun har varit 
otydlig varvid missförstånd har uppkommit. Det har också lett till att 
motstridiga uppgifter förekommit i samband med att försöket avslutades. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 13 juni 2018, § 108 
Tjänsteutlåtande ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” 
Protokollsutdrag 2018-03-14 §44 ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” 
Pdf ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” 
Svar på frågor från B Hammarberg 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(46) 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 58 (forts) Dnr 2018-000077  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Ronny Karlsson, Sd, föreslår bifall till grundförslaget. 

Katarina Rosberg, S, Jannike Hillding, M, Niklas Rhodin, S, och Jörgen 
Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att försöksverksamheten gällande ”Barnomsorg 
på obekväm arbetstid” avslutas i förtid då det inte har kunnat genomföras i 
enlighet med fullmäktiges beslut i februari 2016. Syftet med 
försöksverksamheten skulle vara att utvärdera effekter och kostnader av en 
permanent verksamhet. Under nuvarande omständigheter är detta inte 
möjligt. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av 
förvaltningens arbete. 

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

_____ 

Kopia till 
Kommundirektör 
Barn- och utbildningschef 
Ordförande barn- och utbildningsnämnden 
1 vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningsekonom barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare barn- och utbildningsnämndens stab (för diarieföring) 
Verksamhetschef förskola 
Förskolechef Föllinge skolområde 
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Kf § 59 Dnr 2017-000190  

Motion - Ordna en temavecka varje höst med 
traditionell och lokalproducerad mat i förskola, skola 
och äldreomsorg 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kostavdelningen 

planerar genomföra en temavecka ”100% Norrland” under hösten 2018. 
Detta efter ett koncept som avtalsleverantören tagit fram. 

2 Kostavdelningen gör en uppföljning av livsmedelskostnaderna efter 
temaveckans slutförande. Detta för att få underlag till beslut om 
temaveckan kan genomföras varje höst inom befintlig ekonomisk ram.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Jan Runsten och Eva Ljungdahl, Miljöpartiet, har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige där de yrkar på att Krokoms kommun ordnar en 
temavecka med traditionell och lokal-producerad mat i förskola, skola och 
äldreomsorg. 

Kostavdelningen planerar genomföra en temavecka ”100% Norrland” under 
hösten 2018. Detta efter ett koncept som avtalsleverantören tagit fram. 

Temaveckan är med fokus ”Norrland” där mat från de fyra norra länen finns 
med på en veckas matsedel. Rätter som kan vara aktuella är till exempel 
Köttsoppa med klimp 
Kams med fläsk och messmörssås 
Röding med gräslökssås och potatis  
Grytstek/pulled pork serverad i tunnbröd 
Renkött (Renskavsgryta) potatismos 

De råvaror som kommer att användas är norrlandsproducerade och 
levererade via vår avtalsleverantör som också är den som har tagit fram 
konceptet. Råvarorna som leverantören har tagit fram är till rabatterade 
priser inför kampanjen 2018. 
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Kf § 59 (forts) Dnr 2017-000190  

Motion - Ordna en temavecka varje höst med 
traditionell och lokalproducerad mat i förskola, skola 
och äldreomsorg 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 18 april 2018, § 44 

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

Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen. 

Rolf Lilja, S, föreslår bifall till motionen. 

Jan Runsten, Mp, Mona Puttick, V, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar motionen med att kostavdelningen planerar genomföra en 
temavecka ”100% Norrland” under hösten 2018. Detta efter ett koncept som 
avtalsleverantören tagit fram. Kostavdelningen gör en uppföljning av 
livsmedelskostnaderna efter temaveckans slutförande. Detta för att få 
underlag till beslut om temaveckan kan genomföras varje höst inom befintlig 
ekonomisk ram.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(46) 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 60 Dnr 2017-000137  

Motion - Att vara äldre här och i framtiden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen Att vara äldre här och i 

framtiden. 

 

Bakgrund- förslag till svar 
Cristine Persson, Centerpartiet, har inkommit med en motion angående att 
skapa förutsättningar för ett aktivt och rikt socialt liv högt upp i åldrarna. 

Motionen beskriver väl vikten av hälsofrämjande aktiviteter och påvisar vad 
relevant forskning visar inom området. Fysiska och sociala aktiviter är 
viktiga i alla åldrar och kan öka livskvaliten samt ge samhällsekonomiska 
vinster. 

Bland kommunens föreningar bedrivs idag en hel del aktiviteter för personer 
som är 65 år och äldre. Bland annat dans, sittgymnastik, motionspass, 
vattengympa, boule, bingo mm. 

För att ytterligare förstärka befintliga och skapa nya aktivitetstillfällen kan 
Fritidseneheten skapa t ex nätverksträffar mellan dessa aktörer för att dela 
och sprida goda idéer och erfarenheter. Fritidsenheten kan också vara ett stöd 
i att synliggöra dessa aktiviteter så att ännu fler personer kan ta del av dem. 

Kommunens lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd) ges i nuläget till föreningar för 
aktiviteter med personer i åldrarna 7 – 25 år. För att bidra till ökad fysisk 
aktivitet bland äldre kan ett utökat LOK-stöd vara en bidragande del. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 23 maj 2018, § 101 
Tjänsteutlåtande  
Medborgarförslag 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget. 

Cristine Persson, C, yttrar sig. 
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Kf § 60 (forts) Dnr 2017-000137  

Motion - Att vara äldre här och i framtiden 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen Att vara äldre här och i framtiden.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(46) 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 61 Dnr 2017-000306  

Motion - Inför prova-på erbjudande på länsbussarna 
Kort sammanfattning 
Judith Hult, Gabriella Carlsson, Peter Grundström, Gunnel Persson, 
Socialdemokraterna, har inkommit med en motion om att Krokoms kommun 
ska driva frågan om att Länstrafiken inför prova-på erbjudande med 
förmånliga villkor för nya resenärer med buss och tåg.           

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige besvarar motionsställarna enligt nedan. 

___________________________________________________ 

Svar på motionen 
Prova på kampanjer eller testresenärer har oftast en positiv effekt, särskilt 
om de genomförs i samband men något nytt i kollektivtrafiken. Det kan 
handla om nya linjesträckningar, nya bekvämligheter, tillgänglighet med 
mera. Det som är framför oss nu är ett nytt avtal på linjetrafiken vilket kan 
innebära nyheter i kollektivtrafiken.  

Länstrafiken arbetar nu med en kundundersökning i länet där de intervjuar 
400 slumpvis utvalda personer, där de som inte nyttjar kollektivtrafik idag 
erbjuds ett gratis månadskort. Länstrafiken räknar med att skicka ut ca 100 
månadskort till dessa personer, samt att resorna på dessa kort följs upp. Detta 
är en form av prova på erbjudande. Marknadsavdelningen på Länstrafiken 
arbetar för att försöka erbjuda prova på erbjudande/testresenärer när nya 
avtalet är igång. 

Redan idag körs mycket trafik med miljövänliga drivmedel, och det kommer 
bli fler i nya avtalet.  

Projekt Mittstråket har tagit fram en stationslägesanalys för hela sträckan 
mellan Sundsvall-Storlien (Trondheim), där det även framgår att viktigt med 
tydliga bussanslutningar. Ökad trafik på järnväg och anslutande bussar för 
att få till ett bättre flöde, erbjuda enkel, snabb och frekvent trafik med 
knutpunktsupplägg. Detta kräver förstås stora infrastruktur åtgärder innan 
det kan vara verklighet. Men är en mycket intressant analys att fortsätta 
arbeta för.  
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Kf § 61 (forts) Dnr 2017-000306  

Motion - Inför prova-på erbjudande på länsbussarna 
Krokoms kommun är givetvis med och påverkar för att fler prova på 
erbjudanden genomförs i kollektivtrafiken, för vi vill att fler väljer och har 
möjlighet till kollektivt resande. Ska vi göra riktade kampanjer för Krokoms 
kommun, så får kommunen räkna med att vara med och betala för 
kampanjen. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 23 maj 2018, § 102 
Tjänsteutlåtande 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Peter Grundström, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar motionen enligt text som framgår under rubriken ”Svar på 
motionen”. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Motionsställare 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikplanerare 
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Kf § 62 Dnr 2018-000050  

Valärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Maria Söderbergs, C, avsägelse från uppdraget som ledamot tillika 
 ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 augusti godkänns. 

2 Malin Bergman, C, väljs till ny ledamot samt ordförande i 
 kommunstyrelsen istället för Maria Söderberg, C. 

3 Malin Bergman, C, övertar uppdrag i/som Primärkommunala 
 samverkansrådet, Regionens samverkansråd, Ägarrepresentant i 
 Räddningstjänstförbundet samt Gymnasieförbundet, Ombud till 
 bolagsstämma för Krokomsbostäder AB, Delegat bolagsstämma 
 Jämtkraft AB, Vaajma, från Maria Söderberg, C. 

4 Malin Bergmans, C, avsägelse från uppdraget som ledamot tillika 
 ordförande i socialnämnden från och med den första augusti 2018 
 godkänns. 

5 Andreas Karlsson, C, väljs till ny ledamot tillika ordförande i 
 socialnämnden istället för Malin Bergman, C, från och med den 1 
 augusti 2018. 

__________________________________________________________  

Förslag som läggs på mötet  
Maria Söderberg, C, säger ifrån sig uppdraget som kommunstyrelsens 
ordförande från och med den 1 augusti 2018. 

Håkan Larsson, C, föreslår att Malin Bergman, C, väljs till ny ledamot samt 
ordförande i kommunstyrelsen istället för Maria Söderberg, C. 

Katarina Rosberg, S, föreslår att Niklas Rhodin, S, väljs till ny 
ordförande i kommunstyrelsen istället för Maria Söderberg, C. 

Ajournering  
Kommunfullmäktige ajournerar sig för överläggningar och kaffe 
klockan 14.50-15.20 

_____  
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Kf § 62 (forts) Dnr 2018-000050  

Valärenden 
Beslutsgång 
Ordförande kommer först att fråga på om att välja in Malin Bergman, C som 
ledamot och sedan frågar han på att välja in henne som ordförande i 
kommunstyrelsen. 

Efter fråga på att välja Malin Bergman, C, som ny ledamot i 
kommunstyrelsen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

Efter fråga på att välja Malin Bergman, C, mot Niklas Rhodin, S, till ny 
ordförande i kommunstyrelsen finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller att Malin Bergman, C, väljs till ny 
ordförande i kommunstyrelsen. 

Votering begärs och sluten omröstning verkställs. 

Med 22 röster på Malin Bergman, C, 16 röster på Niklas Rhodin, S, 3 
röster som avstår och 2 ogiltiga röster finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller att Malin Bergman, C, väljs till ny 
ordförande i kommunstyrelsen, istället för Maria Söderberg, C, från och 
med den 1 augusti 2018. 

_____ 

Förslag som läggs på mötet 
Maria Söderberg, C, säger även ifrån sig följande uppdrag; 

Malin Bergman, C, föreslås att överta nedanstående sidouppdrag 

*Primärkommunala samverkansrådet 

*Regionens samverkansråd 

*Ägarrepresentant i Räddningstjänstförbundet samt Gymnasieförbundet 

*Ombud till bolagsstämma för Krokomsbostäder 

*Delegat bolagsstämma Jämtkraft 

*Vaajma 
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Kf § 62 (forts) Dnr 2018-000050  

Valärenden 
Beslutsgång  
Efter fråga på att välja Malin Bergman, C, att överta ovanstående 
sidouppdrag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____  

Förslag som läggs på mötet 
Malin Bergman, C, säger ifrån sig uppdraget som ledamot tillika 
ordförandeposten i socialnämnden från och med den 1 augusti 2018. 

Håkan Larsson, C, föreslår att Andreas Karlsson, C, väljs till ny ledamot 
samt ordförande i socialnämnden, istället för Malin Bergman, C, från och 
med den 1 augusti 2018. 

Beslutsgång 
Efter fråga på att välja Andreas Karlsson, C, till ny ledamot i 
socialnämnden, istället för Malin Bergman, C, finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Efter fråga på att välja Andreas Karlsson, C, till ny ordförande i 
socialnämnden, istället för Malin Bergman, C, finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
De som har sagt ifrån sig uppdrag 
De nyvalda 
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 
Berörda nämnder 
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Kf § 63 Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
  Dnr 28 
1 Familjerådgivning, en samverkan mellan samtliga kommuner i Jämtlands 

län:  verksamhetsberättelse 2017 samt kommunstatistik 
 
2 Lekmannarevisorerna i Jämtkraft AB:  granskningsrapport för 2017 
 
3 Intresseföreningen Norrtåg:  information, verksamhetsplan 2018 
 
  Dnr KS 18/062 
4 Barn- och utbildningsnämnden:  protokollsutdrag 180508, § 64, 

Medborgarförslag – Fritids för barn som har föräldrar som är arbetslösa 
eller föräldraledig 

 
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 
 
     Dnr KS 17/205 
1 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

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

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

   Dnr KS 17/307 
3 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 
4 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms 
 kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 fullmäktige senast i oktober 2018. 
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Kf § 63 (forts) Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
 Dnr KS 17/367 
5 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 
6 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 
7 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 2018. 
 
   Dnr KS 18/102 
8 Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget 
 remitteras till näringslivskotoret för svar i kommunfullmäktige senast 
 den 27 september 2018. 
 
  Dnr KS 18/120 
9 Medborgarförslag – Motionshall som samlingslokal/motionsarena för 

föreningsliv, privat och för nyttjande av skolan dagtid. 
Kommundirektören får i uppdrag att svara till kommunfullmäktige 
senast den 27 september 2018. 

 
   Dnr KS 18/137 
10 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 
11 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 
_____ 
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Kf § 64 Dnr 2018-000047  

Avslutning 
Ordförande önskar komunfullmäktige en härlig sommar med att sjunga 
”Sommar, sommar och sol” (Sven-Ingvars). 

_____ 
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Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstning, sluten 
§ 62        §              §  

Anteck- 
ningar 

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

 
Sammanträdeslista (forts) 

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstning, sluten 
§ 62        §              §  

Anteck- 
ningar 

      
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:      
      
Rolf Lilja L X    
Gabriella Carlsson (Alf Edfeldt) -     
Katarina Rosberg L X    
Peter Grundström L X    
Maria Jacobsson (Ylwa Salomonsson) -     
Birger Backlund L X    
Erika Öhlin (Ove Norrman) -     
Leif Jonsson L X    
Karin Juleshaug L X    
Göran Carlsson L X    
Monica Dahlén L X    
Mikael Karlsson L X    
Judith Hult L X    
Ulla Jönsson L X    
Pär-Erik Berglund (Lohla Persson) -     
Annika Hansson (Gunnel Persson) -     
      Alf Edfeldt E X    
      Ove Norrman E X    
      Kjell Nilsson      
      Carina Grahn Hellberg      
      Ylwa Salomonsson E X    
      Gunnel Persson E X    
      Viveca Asproth      
      Lohla Persson E X    
      
      
Vänsterpartiet:      
      
Jörgen Blom ej §§ 62-64 L -    
Mona Puttick L X    
Marie Svensson L X    
Nehro Mostafaee (Ulla-Greta Rexner) -     
      Eva-Britt Jonsson      
      Ulla-Greta Rexner E X    
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Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

 
 
När- 
varo 

 
 
Omröstning, sluten 
§ 62        §             §  

 
 
Anteck- 
ningar 

      
Miljöpartiet - de gröna:      
      
Jan Runsten L X    
Eva Ljungdahl L X    
      Dmitar Savic´      
      Marianne Hallsten      
      
      
Sverigedemokraterna      
      
Jan Englund L X    
Ronny Karlsson (L) X    
Clas Sundbergh L X    
      
      
Vid upprop 33 L 22 MB    
   7 E 16 NR    
  3 Avst    
  2 Ogilt    
 40 43    
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