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Kf § 89 Dnr 2018-000045  

Öppnande 
Ordförande, §§ 89-91, Maria Jacobsson, S hälsar alla välkomna och öppnar 
mötet klockan 10.00. 

Protokollets justering och val av justerare 
Protokollet justeras den 16 november, §§ 90-91, och den 27 november 2018, 
§§ 89, 92-108. Bengt Olofsson, M, och Sture Hernerud, S, utses att justera 
protokollet. 

Upprop 
Vid uppropet noteras 35 ledamöter och 6 ersättare. 

Kungörelse och kallelse 
Kommunfullmäktige kungjordes den 6 november och kallelsen skickades ut 
den 2 november 2018. 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen för dagens kommunfullmäktige fastställs. 

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

Jan Englund, Sd, fråga om ordning och studiero på Cederbergskolan. 

Ronny Karlsson, Sd, fråga om nystartsjobb, instegsjobb, extratjänster. 

Ronny Karlsson, Sd, fråga om SFI. 

Marie Svensson, V, fråga om badhuset i Krokom. 

Niklas Rhodin, S, fråga om badhuset i Krokom. 

Niklas Rhodin, S, fråga om förskolesituationen i Krokom. 

Niklas Rhodin, S, fråga om upprustningen av utemiljöerna i kommunens 
tätorter. 

Niklas Rhodin, S, fråga om utbetalning av den höjda 
habiliteringsersättningen retroaktivt. 

Niklas Rhodin, S, fråga om vad som händer med Pärlans förskola 
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Kf § 89 (forts) Dnr 2018-000045  

Öppnande 
Informationer 
Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering 
Oscar Aspman, VA- och renhållningschef och Ulla Schill, 
samhällsbyggnadschef 

Ny rambudget 2019, plan 2020-2021 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 

Aktuellt från kommunstyrelsen 
Malin Bergman, kommunstyrelsens ordförande, informerar om ärenden vid 
kommunstyrelsens möten den 10 och 25 oktober 2018. 

Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch och fotografering klockan 12.10-
13.00, för eftermiddagsfika och ombudsval klockan 15.00-15.25, för 
överläggningar klockan 15.30-15.40, överläggningar klockan 16.05-16.10. 
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Kf § 90 Dnr 2018-000280  

Val av kommunfullmäktiges presidium 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige utser följande presidium till och med den 14 
 oktober 2022. 

 Gunnar Hellström, C, ordförande 
 Stina Kimselius, M, 1:e vice ordförande 
 Katarina Rosberg, S, 2:e vice ordförande 

________________________________________________________ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 
Val av ordförande i fullmäktiges presidium 
Centerpartiet i valteknisk samverkan med Moderaterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna föreslår Gunnar Hellström, C, till ordförande i presidiet. 

Socialdemokraterna föreslår Katarina Rosberg, S, till ordförande i presidiet. 

Beslutsgång 
Det finns två förslag till ordförande i fullmäktiges presidium och det är 
Gunnar Hellström, C, och Katarina Rosberg, S. 

Omröstningen görs sluten. 

Röstsammanräkningen utfaller; 

Gunnar Hellström, C, 24 röster 

Katarina Rosberg, S, 17 röster 

Ordförande finner att Gunnar Hellström, C, väljs till ordförande i 
fullmäktiges presidium. 

_____ 
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Kf § 90 (forts) Dnr 2018-000280  

Val av kommunfullmäktiges presidium 
Val av 1:e vice ordförande i fullmäktiges presidium 
Centerpartiet i valteknisk samverkan med Moderaterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna föreslår Stina Kimselius, M, till 1:e vice ordförande i 
presidiet. 

Socialdemokraterna föreslår Katarina Rosberg, S, till 1:e vice ordförande i 
presidiet. 

Beslutsgång 
Omröstningen görs sluten. 

Röstsammanräkningen utfaller; 

Stina Kimselius, M, 24 röster 

Katarina Rosberg, S, 17 röster 

Ordförande finner att Stina Kimselius, M, väljs till 1:e vice ordförande i 
fullmäktiges presidium. 

_____ 

Val av 2:e vice ordförande i fullmäktiges presidium 
Socialdemokraterna föreslår Katarina Rosberg, S, till 2:e vice ordförande i 
presidiet. 

Beslutsgång 
Efter fråga på att välja Katarina Rosberg, S, till 2:e vice ordförande i 
presidiet finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
De valda 
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 
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Kf § 91 Dnr 2018-000281  

Val av valberedning 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Till ledamöter och ersättare i valberedningen väljs; 

 Ledamöter  Ersättare 
 Maria Söderberg, C  Hans Åsling, C 
 Carl-Oscar Fransson, M Björn Hammarberg, M 
 Jan Runsten, Mp  Eva Ljungdahl, Mp 
 Kjell Sundholm, Kd  Rasmus Ericsson, Kd 
 Katarina Rosberg, S  Yvonne Rosvall, S 
 Mona Puttick, V  Nehro Mostafaee, V 
 Marcus Danielsson, Sd Ronny Karlsson, Sd 
 Eva-Lena Blom, Jvk  Niclas Höglund, Jvk 

2 Till ordförande och sammankallande i valberedningen väljs Maria 
Söderberg, C. 

_______________________________________________________  

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 
Förslag till ledamöter och ersättare i valberedningen 
Ledamöter   Ersättare 
Maria Söderberg, C  Hans Åsling, C 
Carl-Oscar Fransson, M  Björn Hammarberg, M 
Jan Runsten, Mp  Eva Ljungdahl, Mp 
Kjell Sundholm, Kd  Rasmus Ericsson, Kd 
Katarina Rosberg, S  Yvonne Rosvall, S 
Mona Puttick, V  Nehro Mostafaee, V 
Marcus Danielsson, Sd  Ronny Karlsson, Sd 
Eva-Lena Blom, Jvk  Niclas Höglund, Jvk 

Maria Söderberg, C, föreslås till ordförande och sammankallande i 
valberedningen. 
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Kf § 91 (forts) Dnr 2018-000281  

Val av valberedning 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslag till ledamöter och ersättare i valberedningen 
och finner att fullmäktige bifaller det. 

Ordförande frågar på förslag om att välja Maria Söderberg, C, till ordförande 
och sammankallande i valberedningen och finner att fullmäktige bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
De valda 
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret 
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Kf § 92 Dnr 2018-000046  

Allmänhetens frågestund 
Det är ingen allmänhet som ställer frågor på allmänhetens frågestund. 

_____ 
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Kf § 93 Dnr 2018-000102  

Medborgarförslag - Konstgräsplan i Krokoms kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att 
 fritidsenheten fortsätter samarbetet med alla fotbollsföreningar i 
 ”Konstgräsgruppen” för att stötta och driva redan påbörjade projekt, 
 samt eventuellt nya projekt, för att få till stånd konstgräsplaner i 
 Krokoms kommun. 

2 Hänsyn ska tas till miljöaspekten vid anläggande av konstgräsplaner. 

 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att anlägga en konstgräsplan i Krokoms kommun. 

Krokoms kommun har i nuläget gräsplaner för fotbollspel men inga 
konstgräsplaner. Jämfört med gräsplaner kan en konstgräsplan nyttjas 
hårdare då underlaget inte försämras under kort tid vilket gräsplaner gör då 
de används med för hög nyttjandegrad. En konstgräsplan kan också 
användas tidigare på våren och senare på hösten vilket innebär att föreningar 
kan ha länge fotbollssäsong utomhus. Detta ger att en konstgräsplan kan 
nyttjas av fler lag/dag samt att den kan nyttjas under en längre period, 
jämfört med gräsplaner. En längre fotbollssäsong utomhus skapar också mer 
tid för andra idrotter inomhus i våra sporthallar då fotbollen inte behöver lika 
mycket tider i inomhushallarna under vår- och höstsäsongerna. En längre 
säsong och en högre nyttjandegrad med en konstgräsplan leder även till att 
fotbollsföreningarna i Krokoms kommun kan konkurrera bättre med 
föreningar i våra grannkommuner, då spelarna kan erbjudas mer fotbollslik 
träning under längre tid och med fler träningar. 

Miljöaspekten med konstgräsplanerna har varit en debatt som pågått/pågår. 
Framförallt kring fyllnadsmaterialet med små granulat tillverkade av gummi. 
För att komma åt problemet med spridning av dessa i miljön finns lösningar 
med slutna system där granulaten stoppas från att spridas samt nya granulat 
tillverkade av nedbrytbart och förnybart material från t ex sockerrör. 
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Kf § 93 (forts) Dnr 2018-000102  

Medborgarförslag - Konstgräsplan i Krokoms kommun 
Fritidsenheten har haft träffar med alla kommunens fotbollsföreningar i en så 
kallad ”Konstgräsgrupp” för att diskutera behovet av konstgräsplaner. Där 
har föreningarna varit tydliga med att de ser ett stort behov enligt tidigare 
skrivna positiva effekter som längre säsong och högre nyttjandegrad. För att 
få till konsgräsplaner i Krokoms kommun krävs att vi samarbetar mellan 
föreningarna och kommunen.  

I dagsläget pågår två projekt med inriktning på att skapa anläggningar med 
konstgräsplaner, där två föreningar är drivande och ägare av projekten och 
kommunen är med som en stöttande kraft. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 25 oktober, 2018 § 182 
Presidiets förslag 22 oktober 2018 
Tjänsteutlåtande 17 oktober 2018 
Medborgarförslag 28 mars 2018 

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

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Ulla-Greta Rexner, V, föreslår bifall till grundförslaget. 

Bengt Olofsson, M, föreslår bifall till grundförslaget. 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att hänsyn ska tas till miljöaspekterna 
vid anläggande av konstgräsplaner. 

Malin Bergman, C, föreslår bifall till Marie Svenssons, V, tillägg. 

Yttrar sig gör Eva-Lena Blom, Jvk och Niklas Rhodin, S. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten fortsätter samarbetet med 
alla fotbollsföreningar i ”Konstgräsgruppen” för att stötta och driva redan 
påbörjade projekt, samt eventuellt nya projekt, för att få till stånd 
konstgräsplaner i Krokoms kommun. 
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Kf § 93 (forts) Dnr 2018-000102  

Medborgarförslag - Konstgräsplan i Krokoms kommun 
Beslutsgång (forts) 
Till det har på mötet kommit förslag om tillägg med att hänsyn ska tas till 
miljöaspekten vid anläggande av konstgräsplaner. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han på 
tillägget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Fritidsenheten 
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Kf § 94 Dnr 2018-000039  

Medborgarförslag - Elbelyst och uppvärmd 
konstgräsplan vid Hissmovallen i Krokom 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten 
 fortsätter samarbetet med alla fotbollsföreningar i ”konstgräsgruppen” 
 för att stötta och driva redan påbörjade projekt, samt eventuellt nya 
 projekt, för att få till stånd konstgräsplaner i Krokoms kommun. 

2 Hänsyn ska tas till miljöaspekten vid anläggande av konstgräsplaner. 

_____________________________________________________ 
Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att anlägga en elbelyst och uppvärmd 
konstgräsplan vid Hissmovallen i Krokom. 

Krokoms kommun har i nuläget gräsplaner för fotbollspel men inga 
konstgräsplaner. Jämfört med gräsplaner kan en konstgräsplan nyttjas 
hårdare då underlaget inte försämras under kort tid vilket gräsplaner gör då 
de används med för hög nyttjandegrad. En konstgräsplan kan också 
användas tidigare på våren och senare på hösten vilket innebär att föreningar 
kan ha länge fotbollssäsong utomhus. Detta ger att en konstgräsplan kan 
nyttjas av fler lag/dag samt att den kan nyttjas under en längre period, 
jämfört med gräsplaner. En längre fotbollssäsong utomhus skapar också mer 
tid för andra idrotter inomhus i våra sporthallar då fotbollen inte behöver lika 
mycket tider i inomhushallarna under vår- och höstsäsongerna. En längre 
säsong och en högre nyttjandegrad med en konstgräsplan leder även till att 
fotbollsföreningarna i Krokoms kommun kan konkurrera bättre med 
föreningar i våra grannkommuner, då spelarna kan erbjudas mer fotbollslik 
träning under längre tid och med fler träningar. 

Miljöaspekten med konstgräsplanerna har varit en debatt som pågått/pågår. 
Framförallt kring fyllnadsmaterialet med små granulat tillverkade av gummi. 
För att komma åt problemet med spridning av dessa i miljön finns lösningar 
med slutna system där granulaten stoppas från att spridas samt nya granulat 
tillverkade av nedbrytbart och förnybart material från t ex sockerrör. 
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Kf § 94 (forts) Dnr 2018-000039  

Medborgarförslag - Elbelyst och uppvärmd 
konstgräsplan vid Hissmovallen i Krokom 
Fritidsenheten har haft träffar med alla kommunens fotbollsföreningar i en så 
kallad ”Konstgräsgrupp” för att diskutera behovet av konstgräsplaner. Där 
har föreningarna varit tydliga med att de ser ett stort behov enligt tidigare 
skrivna positiva effekter som längre säsong och högre nyttjandegrad. För att 
få till konsgräsplaner i Krokoms kommun krävs att vi samarbetar mellan 
föreningarna och kommunen. I dagsläget pågår två projekt med inriktning på 
att skapa anläggningar med konstgräsplaner, där två föreningar är drivande 
och ägare av projekten och kommunen är med som en stöttande kraft. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 25 oktober 2018, § 183 
Presidiets förslag 22 oktober 2018 
Tjänsteutlåtande 17 oktober 2018 
Medborgarförslag 9 februari 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställaren redovisar sitt medborgarförslag. 

Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att hänsyn ska tas till miljöaspekten vid 
anläggande av konstgräsplaner. 

Bengt Olofsson, M, föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till förslaget och tilläggsförslaget från 
Marie Svensson, V. 

Eva-Lena Blom, Jvk, föreslår bifall till grundförslaget och tilläggsförslaget 
från Marie Svensson, V. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten fortsätter samarbetet med 
alla fotbollsföreningar i ”konstgräsgruppen” för att stötta och driva redan 
påbörjade projekt, samt eventuellt nya projekt, för att få till stånd 
konstgräsplaner i Krokoms kommun. 
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Kf § 94 (forts) Dnr 2018-000039  

Medborgarförslag - Elbelyst och uppvärmd 
konstgräsplan vid Hissmovallen i Krokom 
Beslutsgång (forts) 
Till det har förslag kommit på mötet om att hänsyn ska tas till miljöaspekten 
vid anläggande av konstgräsplaner. 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han på 
tillägget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställare 
Fritidsenheten 
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Kf § 95 Dnr 2018-000049  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
   Dnr KS 18/245 
1 Medborgarförslag – Höj temperaturen i vattnet på Krokoms badhus. 

  Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 
beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/247 
2 Medborgarförslag – Ställ gamla gymnastiksalen i Trångsviken till 

Trångsvikens IFs förfogande 

 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 
beslutar i ärendet senast i april 2019. 

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

bredvid Ås skola 

 Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 
ärendet senast den 24 april 2019. 

   Dnr KS 18/258 
4 Motion – Satsning på härproduktion 

 Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i 
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/264 
5 Motion – Flexiblare barnomsorg 

  Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

   Dnr KS 18/265 
6 Motion – Säkrare skolvägar 

 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i 
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(51) 

Sammanträdesdatum 
14 november 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 95 (forts) Dnr 2018-000049  

Anmälan av motioner och medborgarförslag 
Kopia till 
Förslagsställare 
Remissinstanser  
Kommunstyrelsen 24 april 2019 
Kommunstyrelsen 23 oktober 2019 
Kommunfullmäktige 13 november 2019 
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Kf § 96 Dnr 2018-000051  

Frågor 
Jan Englund, Sd, frågar Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande, 
om sjuktalen. Efter vilken måttstock mäts dessa? På kommunal nivå mäts 
sjuktalen i procent. När försäkringskassan uttalar sig gör de det i antalet 
dagar. Ska vi inte prata samma språk? 

Andreas Karlsson, C, svarar - Hur arbetsgivarna mäter sjukfrånvaron 
regleras av lagar och mäts som andel i % av ordinarie arbetstid för att få med 
all total sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvarotid avses tid den anställde har rätt till någon av följande 
sjukförsäkringsförmåner: 

 • sjuklön från arbetsgivaren  

• sjukpenning från Försäkringskassan 

• tidsbegränsad sjukersättning från Försäkringskassan 

• aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller  

• rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.  

Även karensdagen räknas som sjukfrånvaro. 

De offentliga statistiksystemen är uppbyggda för att redovisa antal dagar 
med utbetald ersättning. 

Försäkringskassans statistik över sjukfrånvaro är därför i antal dagar med 
utbetald ersättning. t ex sjukpenning, rehabiliteringspenning eller 
sjukersättning. 

Svaret på frågan är att vi har olika mätsystem och vi kommer fortsättningsvis 
mäta sjuktalen i % i kommunen för att vi är en arbetsgivare. 

_____ 

Jan Englund, Sd, frågar Karin Jonsson, C, barn- och utbildningsnämndens 
ordförande, om studieron på Cederbergskolan är återställd efter 
skolinspektionens tillsyn? Går utvecklingen, nu ett halvår senare åt rätt håll? 
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Frågor 
Karin Jonsson, C, svarar att kränkningarna har minskat. Det är störst 
skillnad på skolans senare del och man kommer att fortsätta att följa upp 
Cederbergskolan. Man har schemalagt lokaler och raster samt aktivt styrt 
upp. Man har prioriterat fritidsledare och elevhälsovården träffas 
regelbundet. 

_____  

Ronny Karlsson, Sd, frågar Andreas Karlsson, socialnämndens ordförande 
om lönebidrag. Hur många i Krokoms kommun har ett arbete idag där delar 
av lönen är subventionerad, t ex nystartsjobb, instegsjobb, extratjänster m fl 
och vad är den totala kostnaden för detta även den del som staten står för? 

Andreas Karlsson, C, svarar att antal i extratjänster är cirka 30 stycken i 
oktober 2018. Arbetsförmedlingen står för lönekostnad i övrigt, 
extratjänsterna har i grundläget avtalsenlig lön enligt kommunals avtal 
vilken från januari 2019 är 19 100 kronor. Kommunal kostnad per extratjänst 
30 000 kronor/år vilket blir 900 000 kr / år. 
Övriga subventionerade anställningar som skapats utifrån individens behov 
av att komma ut på arbetsmarknaden är cirka 15 personer. Kommunal 
kostnad varierar beroende på anställningsform. Kommunal snittkostnad är 30 
% av total lönekostnad. 

Övriga delar av frågan ställs lämpligen till Arbetsförmedlingen eftersom det 
är de som fattar beslut om anställningsstöd till arbetsgivarna i Krokoms 
kommun. Mats Nordenström är chef på Arbetsförmedlingen i Krokom och 
kan nog ta fram statistiken, dock inte med så kort varsel. 

_____ 
Ronny Karlsson, Sd, frågar Andreas Karlsson, C, ordförande 
socialnämnden om hur många personer i Krokoms kommun som går och 
utbildar sig i SFI? Är det några som erbjuds SFI som inte går utbildningen? 
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Kf § 96 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Andreas Karlsson, C, svarar att då det gäller personer som idag finns på 
SFI är antalet ca 90. Av dessa finns flera personer som inte läser de erbjudna 
15 timmar som vi är skyldiga att erbjuda. Flera elever har olika 
kombinationer med andra utbildningar hos olika utförare, praktik, eller 
extratjänster m m som gör att de endast finns på SFI en dag i veckan. 

På frågan om hur många som erbjuds SFI så är den frågan mycket svårare att 
svara på då utbildningen är en frivillig utbildning för den enskilde personen 
om den ej finns inom etableringen och omfattas av en etableringsplan som 
kan säga att eleven ska studera visst mycket. Vi som kommun ska erbjuda 
SFI minst 15 timmar i veckan för de som inte har nått ett godkänt betyg (E) i 
nivå D  men flera personer kan finnas i kommunen som inte söker sig till 
SFI-utbildningen och det antalet är okänt. 

_____  

Marie Svensson, V, frågar Cristine Persson, C, 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, om badhuset i Krokom. Eftersom 
Cristine Persson, C, inte är närvarande svarar Björn Hammarberg, M, 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, på frågorna istället.  

Badhuset i Krokom är stängt sedan den 19 oktober i år och tillsvidare på 
grund av problem med bland annat mögel. Hur går det med utredningen 
kring badhuset? Hur tänker man lösa detta på längre sikt i väntan på ett nytt 
badhus? Hur säkerställer man att barnen får den simundervisning som de ska 
ha, under tiden? 

Björn Hammarberg, M, svarar att arbetsläget just nu är att vi har 
tillsammans med FHV´s skyddsingenjör förberett för ny provtagning och 
vi  förväntar oss nya provsvar v 48. Barn- och utbildning kommer även att 
tillsammans med FHV genomföra en allergikartläggning enligt modellen 
"Örebro-enkät" för att kartlägga hur många som ev. känt av problem med 
inomhusluften, vilka reaktioner har man haft etc. och om det finns något där 
som kan leda oss vidare. Det här följer kommunens handlingsplan när det 
gäller (upplevd) dålig inomhusmiljö. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(51) 

Sammanträdesdatum 
14 november 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Kf § 96 (forts) Dnr 2018-000051  

Frågor 
Vid senaste provmätningen visade provsvaren inte några förhöjda värden när 
det gäller mögelsporer men däremot så uppmättes  relativt hög andel 
partiklar i luften. Den här mätningen skall visa vad dessa partiklar innehåller. 

Parallellt med det tittar Barn- och utbildning på att bussa elever till Föllinge 
badhus alt. till Storsjöbadet. (Saby är inte inblandad i den frågan).  
_____  

Niklas Rhodin, S, frågar Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande 
om badhuset i Krokom. 

Står du upp för ditt och Centerpartiets vallöfte om att bygga nytt badhus i 
Krokom? Om ja, när ska detta i så fall göras? 

Hur är det tänkt att frågan om simundervisning för våra skolelever ska lösas 
under tiden badhuset är stängt? 

Malin Bergman, C, svarar - Ja vi ska bygga ett nytt badhus i Krokoms 
kommun. I den budget som vi i samverkanspartierna presenterar här i 
fullmäktige den 5 december kommer vi att berätta om när vi planerar för ett 
nytt badhus. 

Idag avvaktar man provsvar för att se om badhuset kan användas eller om 
det helt måste stängas. De senaste svaren har visat lite olika. Idag finns ingen 
lösning klar då man inte har alla fakta. Men klart är att kommunen tar ansvar 
och att eleverna i årskurs 6 klarar målen i simundervisningen som är att 
kunna simma 200 m varav 50 m ryggsim. I Krokoms kommun påbörjar man 
också simundervisningen redan i förskoleklass vilket gör att man har flera år 
på sig att uppnå målen. Skulle det nu vara så att badhuset blir utdömt så finns 
det kapacitet på badhuset i Föllinge eller på Storsjöbadet men då blir det 
ökade kostnader för skolskjutsar och så får man väga in tidsaspekten för 
resor. 

Samhällsbyggnads och företagshälsovårdens skyddsingenjör har förberett för 
en ny provtagning och provsvar förväntas under vecka 48. Vid senaste 
provtagningen visade provsvaren inte några förhöjda värden när det gäller 
mögelsporer men däremot så uppmättes relativt hög andel partiklar i luften. 
Nästa nya mätning ska visa vad dessa partiklar innehåller. 
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Frågor 
Niklas Rhodin, S, frågar Karin Jonsson, C, barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om hur förskolesituationen i Krokom ska lösas. 

Vad har ni för avsikt i det politiska styret att lösa problemen med för få 
förskoleplatser både nu och i framtiden i Krokom med omnejd? 

Varför har ni inte planerat tidigare att göra något åt situationen med tanke på 
kommande exploateringar och inflyttning av barnfamiljer? 

Karin Jonsson, C, svarar att kommunen har förskoleplatser som räcker. 
Lagen säger att vi ska klara av att erbjuda plats inom fyra månader men 
kommunen klarar det på tre månader. Många får inte plats i närområdet. 
Barn- och utbildningsnämnden tar höjd i budgeten för att utöka antalet 
förskoleplatser. 

Situationen har varit ansträngd bland annat med problem med lokalerna. Det 
pågår en översyn med att utöka med två avdelningar i centrum. Ensolution 
slutredovisar skolutredningen i februari 2019. 

_____  

Niklas Rhodin, S, frågar Cristine Persson, C, samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, om upprustningen av utemiljöerna i Krokoms centrum. Eftersom 
Cristine Persson, C, inte är närvarande svarar Björn Hammarberg, M, 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, på frågorna istället. 

• Finns det någon plan upprättad för att rusta upp våra utemiljöer I 
kommunens tätorter? 
• Har de budgeterade pengarna för upprustning använts varje år till just 
upprustning av utemiljöerna? 
• Kommer vi under kommande fyra år äntligen få se vallöftet från 2014 
uppfyllas angående bättre utemiljöer i kommunen, eller kommer den rådande 
passiviteten att få fortsätta? 
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Frågor 
Björn Hammarberg, M, svarar att det finns en plan tillsammans med 
näringslivsavdelningen att kunna kombinera dessa avsatta medel med 
bygdemedel för att erbjuda vägföreningarna i respektive tätort att komma 
med förslag el. ansökan om att utföra upprustningar av utemiljön. Det 
kommer i dessa fall, till skillnad mot Krokoms samhälle, bli vägföreningarna 
som kommer att sköta och drifta anläggningarna då det där enskilt 
huvudmannaskap i övriga orter varför det känns viktigt att det görs 
satsningar på deras eget initiativ. Något som vägföreningarna själva vill ha 
och sköta om. 

De avsatta medlen har inte förbrukats. 

Angående bättre utemiljöer får vi återkomma när det finns ett färdigt 
budgetförslag och politiska planer under första kvartalet nästa år. När det 
gäller aktiviteten så kommer det bli en ökad utveckling i kommunen för 
medborgarnas bästa. 

_____  

Niklas Rhodin, S, frågar Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande 
om hur det går med utbetalning av den höjda habiliteringsersättningen 
retroaktivt? 
När ska den höjda habiliteringsersättningen betalas ut retroaktivt? 

Det finns statliga medel att söka för tre år men Krokoms kommun har endast 
ansökt om ett år. Varför? 

Varför har hela processen blivit fördröjd? I andra kommuner har man redan 
betalat ut detta långt tidigare. Varför denna fördröjning i Krokoms kommun? 
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Frågor 
Andreas Karlsson, C, svarar att underlagen av den retroaktiva 
habiliteringsersättningen är postade 2018-11-13 och de resterande medlen 
skickas innan årets slut. 

2018 var första året med extra statsbidrag för habiliteringsersättningen ers.  
I regeringens budget propp finns det extra bidraget med även för 2019 och 
2020. Men läget ang regeringsbildning gör att ingen nu vet om kommande 
statsbudget kommer att innehålla medel för 2019 och 2020. Enligt 
tjänsteman på socialstyrelsen så kommer vi troligen inte att veta något om 
kommande år förrän i januari i bästa fall. Så vi har bara att bevaka info från 
socialstyrelsen alt ny regering. Det har inte gått att ska medel för mer än 
2018. Det var ändå ettåriga åtaganden och vi tittar vidare för att söka 2019 

Vi har haft sjukskriven personal samt det missförstånd kring arbetet med 
svar på motionen om höjning av Hab ersättningen. Detta är orsaken till att 
det dragit ut processen i onödan . Men nu går underlagen av den retroaktiva 
habiliteringsersättningen ut för utbetalning. 

Motionen som kom in till KF 20170927 angående höja habiliterings 
ersättningen. 

Den 28/5 2018 valde socialnämnden att besvara motionen med att 
verksamheten har rekvirerat ett statsbidrag ska användas till förhöjning av 
HAB-ersättningen under 2018. Dessa pengar ska användas innan 2018 är 
slut. 

Diskussion om att det inte fanns en generell höjning av HAB-ersättningen 
till 45 kronor per dag men nämnden gav verksamheten i uppdrag att se över 
möjligheten att genom avtal ta betalt för de tjänster daglig verksamhet utför 
för att kunna fortsätta med en höjning till 45 kr. 

12/9 återremitterade kommunstyrelsen ärendet med två förslag i ärendet 

23/10 beslutade socialnämnden bara om motionen och att de statliga stöden 
skall betalas ut för det är en verksamhetsfråga. 

25/10 kommunstyrelsen bifaller motionen 

20181113 går underlagen av den retroaktiva habiliteringsersättningen ut för 
utbetalning. 
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Frågor 
Niklas Rhodin, S, frågar Karin Jonsson, C, barn- och utbildningsnämndens 
ordförande, om vad som händer med Pärlans förskola 

Tycker ordförande att medborgardialog har förts i ärendet inför beslut? 

Tycker ordförande att det är demokratiskt riktigt att lyfta upp en så pass 
viktig fråga till beslutsärende på sittande möte utan tidigare avisering. 

Karin Jonsson, C, svarar att när det gäller förskolan i Kluk har 
medborgardialog förts vid två tillfällen. Förskolan har inte haft utbildad 
förskollärare på många år. Egentligen klarar man inte kravet. Det är för få 
barn för att man ska kunna har de öppettider som ska vara. Man har skjutit 
till pengar för att hålla förskolan vid liv. Det är ingen bra långsiktig lösning. 
Man har gemensamt kommit fram till att ha begränsat öppethållande efter 
sommaren.  

Det har kommit fram att det har blivit för mycket ensamarbete och att 
föräldrarna inte klarar av sina jobb med anledning av de begränsade 
öppettiderna. Vid barn- och utbildningsnämnden togs inget beslut om att 
ändra driftform eller lägga ner förskolan.  

Förvaltningen fick bara i uppdrag att undersöka om alternativa driftformer 
finns. Karin Jonsson, C, tycker att medborgardialog har förts och att 
nämnden har fattat rätt beslut. 

_____ 
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Dialog med revisorerna 
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen berättar att revisionen 
kommer att göra sitt årliga besök i kommunstyrelsen den 21 november för att 
prata om vissa frågor. 

Revisionen kommer att göra ytterligare granskningar i år. 

Britt Carlsson informerar fullmäktige om granskning av VA, underhåll och 
planering. Revisionsrapporten riktar sig till samhällsbyggnadsnämnden och 
svar önskas senast 15 december 2018. 

Eva-Lena Blom, Jvk, yttrar sig. 

Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen, redovisar för 
rapport – Uppföljande granskning av kompetensförsörjning, som har gått till 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden för synpunkter på 
slutsatser och rekommendationer. Svar önskas senast 15 januari 2019. Av 
svaret bör framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de 
beräknas vara genomförda. 

_____ 
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Kf § 98 Dnr 2018-000220  

Policy för sponsring och marknadsföring 
Kort sammanfattning 
Krokoms kommuns vision är Vi gör plats för växtkraft. För att synliggöra 
och sprida kunskap om Krokoms kommuns attraktivitet, kan och vill 
kommunen samverka med externa aktörer på olika sätt, exempelvis genom 
sponsring. Ett förslag till beslut om en policy lämnas härmed som gäller 
såväl kommunens egna sponsring samt mottagande av sponsring. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige antar Policy för sponsring och marknadsföring. 

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för 
sponsorn och den sponsrade. Det sponsrade aktiviteten/evenemanget ska 
vända sig till allmänheten. Kommunen kan både vara den som lämnar 
sponsring och den som tar emot sponsring.  

Kommunens trovärdighet och anseende ska vårdas och Krokoms vision och 
värdegrund ska vara styrande för alla kontakter och all samverkan med andra 
samhällsaktörer. Sponsring förutsätter att Krokoms kommuns varumärke 
stärks. 

Policy för sponsring och marknadsföring gäller samtliga nämnder och 
förvaltningar. Samverkan inom kommunkoncernen bör ske i samband med 
större samlade externa sponsrings- och marknadsföringsinsatser. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 10 oktober 2018, § 164 
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 11 september 2018 
Policy för sponsring och marknadsföring 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Malin Bergman, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Policy för sponsring och marknadsföring 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige antar Policy för sponsring och marknadsföring. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
KLG  
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Kf § 99 Dnr 2018-000228  

Revidering av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 
1 Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden enligt nämndens förslag.  

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden ska följa det kommunfullmäktige i sitt 
reglemente har bestämt, i budget eller annat särskilt beslut, att nämnden ska 
fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. Detta tydliggörs i reglementet som nu 
revideras. Fram för allt har SKLs rekommendationer gällande nämnders 
reglementen legat till grund för revideringarna. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 10 oktober 2018, § 167 
Barn- och utbildningsnämnden reglemente, nämndsekreterare, 2018-08-17 
Reglemente för styrelse och nämnder, SKL, 2018-06 
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2018-08-17 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, där barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige anta revidering av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden 
 



 

Kommunfullmäktige 
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Kf § 100 Dnr 2018-000153  

Delårsrapporter per augusti 2018, Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds 

delårsrapport per augusti 2018. 
 

Bakgrund 

Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 
uppföljning per augusti 2018.  

Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +9,3 mnkr. Överskottet per 
augusti beror till stor del på att semesterlöneskulden minskat efter 
sommaren. Den byggs sedan på under resten av året, vilket gör att 
överskottet minskar.  

Förbundet prognostiserar ett resultat på -2 mnkr för år 2018, att jämföras 
med ett budgeterat nollresultat. Detta beror till övervägande del på minskat 
antal elever (154 färre än budgeterat). Det finns även en osäkerhet kring 
delar av fordringarna på Migrationsverket. 

Förbundets revisorer, bedömer att: 
-delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
redovisningslagen 
-resultatet i delårsrapporten per 2018-08-31 är förenligt med det finansiella 
mål som fullmäktige fastställt för den ekonomiska förvaltningen men att 
prognosen för helåret inte är förenligt med fastställt finansiellt mål. 
-verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk hushållning 
finns redovisade med varierande grad av måluppfyllnad. 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 25 oktober 2018, § 178 
Tjänsteutlåtande 201-10-18 
Delårsrapport, Jämtlands Gymnasieförbund 2018-09-24 
Revisorernas bedömning 2018-10-16 
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Kf § 100 (forts) Dnr 2018-000153  

Delårsrapport per augusti 2018, Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Karin Wallén, c, föreslår bifall till grundförslaget. 

Jan Englund, Sd, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Jämtlands Gymnasieförbund 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kf § 101 Dnr 2018-000150  

Delårsrapporter per augusti 2018, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds 
 delårsrapport per augusti 2018.  
 

Bakgrund 

Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 
uppföljning per augusti 2018.  

Resultatet uppvisar ett underskott per augusti med - 108 tkr. 

Förbundet prognostiserar ett positivt resultat för helåret 2018. Exakt hur stort 
överskottet kan bli är svårt att prognostisera i dagsläget. Det beror på utfallet 
av de ansökningar om ersättning för större skogsbränder under sommaren 
som förbundet lämnar in till MSB. Förbundets bedömning är dock att 
resultatet kommer att vara ett större överskott i slutet av året, som dock bland 
annat kommer att behöva användas till att finansiera merkostnader i samband 
med efterarbetet av bränderna, återanskaffning av förstört material och 
utrustning samt minska förbundets befintliga checkkreditskuld. 

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven 
enligt den kommunala redovisningslagen; att resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de finansiella mål som fastställts för den ekonomiska 
förvaltningen; att verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk 
hushållning till övervägande del har uppfyllts. 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 25 oktober 2018, § 179 
Tjänsteutlåtande 2018-10-18 
Delårsrapport, Jämtlands Räddningstjänstförbund 2018-09-19 
Förbundets revisorers utlåtande 2018-10-11 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget. 
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Kf § 101 (forts) Dnr 2018-000150  

Delårsrapport per augusti 2018, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti 
2018.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
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Kf § 102 Dnr 2018-000252  

Ägardirektiv 2019 för Jämtlands Gymnasieförbund 
Kort sammanfattning 
Enligt konsortialavtalet §3 ska kommunerna gemensamt utforma 
gemensamma ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess 
budget- och verksamhetsplanering. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1  Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2019 för Jämtlands 
 Gymnasieförbund, enligt förslag daterat 31 maj 2018. 

_______________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade 
löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får räknas 
upp med i genomsnitt 2,4 %. En årlig effektivisering med minst 1 % åläggs 
förbundet. För 2019 innebär det att elevplatspriserna efter effektivisering får 
räknas upp med i genomsnitt högst 1,4 %. 

Östersunds kommun fattade beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige 
2018-09-20.   

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 25 oktober 2018, § 185 
Tjänsteutlåtande 16 oktober 2018 
Förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands Gymnasieförbund 31 maj 2018. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat 31 
maj 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Jämtlands Gymnasieförbund 
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Kf § 103 Dnr 2018-000275  

Principer för finansiering av VA-investeringar 
Kort sammanfattning 
Betydande VA-investeringar kommer med största sannolikhet vara 
nödvändiga kommande 10-årsperiod. Då är det viktigt att fastställa 
grundläggande principer för finansieringen så att medborgare kan förstå hur 
avgifter, taxor och skatter samverkar och när den ena respektive den andra 
finansieringsformen gäller. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar följande principer för finansiering av VA-
 investeringar. Om principerna frångås ska det särskilt motiveras vid 
 beslutstillfället: 

a  Kapacitetshöjande åtgärder, till följd av kommunens tillväxtmål 
 bekostas med skattemedel. Här inkluderas investeringar som behövs för 
 att nå fram till nya exploateringsområden.  

b  Inom exploateringsområden ingår kostnaden för VA-exploatering i 
 tomtpriset.  

c  I den takt skattefinansierade delar av anläggningen skrivs av överförs 
 kostnaderna sedan på VA-kollektivet. 

________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Betydande VA-investeringar kommer med största sannolikhet vara 
nödvändiga kommande 10-årsperiod. Dels beroende på ett gammalt VA-nät 
som är i stort behov av reinvesteringar men också beroende på 
befolkningstillväxt med fler bostäder och bostadsområden. Även 
företagstillväxt påverkar. 

I samband med framskrivning av ärendet för höjning av VA-taxan 
diskuterades finansieringsform för framtida VA-investeringar. Frågor som 
kom upp var bl a:  
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Kf § 103 (forts) Dnr 2018-000275  

Principer för finansiering av VA-investeringar 
• Är det rimligt och möjligt att finansiera planer för befolkningstillväxt som 

framtvingar stora VA-investeringar enbart med avgifter och taxor? 

• Blir det ens möjligt att försälja tomter som belastas med höga 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp 

• Mäktar VA-kollektivet med att själv finansiera reinvestering av gamla 
VA-nät tillsammans med expandering av nya bostadsområden och 
kapacitetshöjning till följd av detta?  

Behovet av bärande principer för finansiering är nödvändigt för att kunna ha 
en långsiktig investeringsplan där finansieringen är transparent och 
förutsägbar. 

Förslaget till principer bygger på att kapacitetshöjande åtgärder, till följd av 
kommunens tillväxtmål, bekostas med skattemedel. Här inkluderas 
huvudledningar och de tryckstegringar och pumpstationer som behövs för att 
nå fram till nya exploateringsområden. Inom exploateringsområden ingår 
kostnaden för VA-exploateringen i tomtpriset. I den takt skattefinansierade 
delar av anläggningen skrivs av överförs kostnaderna sedan på VA-
kollektivet. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 25 oktober 2018, § 186 
Tjänsteutlåtande principer för finansiering VA-investeringar 

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

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar följande principer för finansiering av VA-investeringar. Om 
principerna frångås ska det särskilt motiveras vid beslutstillfället: 
Kapacitetshöjande åtgärder, till följd av kommunens tillväxtmål bekostas 
med skattemedel. Här inkluderas investeringar som behövs för att nå fram 
till nya exploateringsområden. Inom exploateringsområden ingår kostnaden 
för VA-exploatering i tomtpriset. I den takt skattefinansierade delar av 
anläggningen skrivs av överförs kostnaderna sedan på VA-kollektivet. 
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Kf § 103 (forts) Dnr 2018-000275  

Principer för finansiering av VA-investeringar 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Kf § 104 Dnr 2018-000273  

Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar om höjning av VA-taxan med 9,3 % 

från och med 1 januari 2019. Justeringen ska gälla samtliga priser i 
taxan. 

2 Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om höjning av VA-taxan 
med 9,3 % för åren 2020 och 2021, i övrigt enligt underlaget bilaga 1. 

3 Kommunfullmäktige beslutar om årliga taxebeslut enligt denna 
modell, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

____________________________________________________________  

Reservationer 
Eva-Lena Blom, Jvk, anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Ronny Karlsson, Sd, Jan Englund, Sd, Claes Sundberg, Sd, och Marcus 
Danielsson, Sd, anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 
Taxeplanen (se bilaga 1) har tre huvudsyften; 

återbetala VA-kollektivets ackumulerade underskott 

öka takten på investeringar och underhåll till ca 10 miljoner kronor per år 

successivt kompetens- och resursförstärka enheten med tre medarbetare i 
syfte att kunna hantera kommande behov som tillväxtmålet kräver 

Taxejämförelser med närliggande och andra jämförbara kommuner redovisas 
i bilaga 2. Sammanfattningsvis kan sägas att Krokoms VA-taxa är något 
lägre än genomsnittet. Den har heller inte höjts på senare tid, så som man 
börjat göra i många kommuner. Siffrorna kommer från Hyresgästföreningen 
och Svenskt Vatten. 
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Kf § 104 (forts) Dnr 2018-000273  

Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering 
Ackumulerat underskott och återbetalning 
Efter flera år av underskott var VA-kollektivets skuld till kommunen knappt 
tre miljoner kronor vid bokslutet 2017. Enligt prognos kommer underskottet 
öka till ca 3,9 miljoner kronor i 2018 års bokslut, trots kostnadsminskningar 
på över 0,5 miljoner kronor jämfört med fjolåret. Enligt vedertagen praxis 
och förarbetena till vattentjänstlagen ska intäkter och kostnader balansera  

över en treårsperiod. Det innebär att VA-verksamheten behöver redovisa ett 
överskott med ca 3,9 miljoner kronor under den kommande treårsperioden. 

Investeringar 
De allmänna vatten- och avloppsnäten byggdes ut snabbt under framförallt 
60-och 70-talen. De har fungerat bra under lång tid och har blivit en del av 
samhället vi tar för given. Den snabba utbyggnaden skedde till stor del med 
statsbidrag och de investeringar som bokfördes skrevs ofta av snabbare än de 
förbrukades. Med avskrivna tillgångar och låg investeringstakt har avgifterna 
för vatten och avlopp kunnat hållas låga. Med nybyggda anläggningar 
byggdes organisationer upp vars huvudsyfte var att sköta löpande drift. Detta 
har fungerat väl, men med tiden har situationen förändrats. VA-
organisationen är långt ifrån rustad för dagens behov av planering för 
utbyggnad, genomförande av ersättningsinvesteringar och ökande krav. 

Det är av stor vikt att ha en välgrundad bild av framtidens investeringsbehov 
för att kunna planera såväl kostnadsutveckling som rekryteringsbehov och 
utmaningar som organisationen står framför. Det framtida 
investeringsbehovet och de kostnadsökningar det medför beror av ett flertal 
faktorer. Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur till följd av 
bostadsbyggande samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga 
ledningar och verk behöver öka. Samtidigt kommer höjda krav på 
avloppsrening och konsekvenser av klimatförändringarna att kräva åtgärder 
för att anpassa vatten- och avloppssystemen. Effekten i form av procentuellt 
ökande kostnader – och därmed avgifter – blir relativt stor eftersom dagens 
anläggningstillgångar i hög utsträckning är avskrivna och taxan låg. 
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Kf § 104 (forts) Dnr 2018-000273  

Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering 
Förslaget till taxejusteringsplan utgår från att kapacitetshöjande åtgärder, till 
följd av kommunens tillväxtmål att bli 16 000 invånare år 2030, bekostas 
med skattemedel. Här inkluderas huvudledningar och de tryckstegringar och 
pumpstationer som behövs för att nå fram till nya exploateringsområden. 
Inom exploateringsområden ingår kostnaden för VA-exploateringen i 
tomtpriset. I den takt skattefinansierade delar av anläggningen skrivs av 
överförs kostnaderna sedan på VA-kollektivet. 

Kompetens- och resurser 
Befintlig personalstyrka är inte tillräcklig för att hantera kommande behov. 
En successiv utökning med en medarbetare per år under tre år bedöms 
nödvändig.  

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen 25 oktober 2018, § 187 
Samhällsbyggnadsnämnden 11 oktober 2018, § 97 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Eva-Lena Blom, Jvk, föreslår återremiss med motiveringen att se över fler 
möjligheter till exempelvis effektiviseringar, enklare organisation och fokus 
på anställning/köp av personalresurser tills organisationen är i fas med sina 
arbetsuppgifter. 

Om kommunfullmäktige inte bifaller återremissen föreslår Eva-Lena Blom, 
Jvk, avslag på grundförslaget. 

_____ 

Ajournering begärs klockan 15.30-15.40. 

_____  

Niklas Rhodin, S, föreslår i ändring i punkten 1, att kommunfullmäktige 
fattar beslut om höjning av VA-taxan med 9,3 % från och med 1 januari 
2019. Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan.  

Niklas Rhodin, S, föreslår i ändring i punkten 2, att kommunfullmäktige 
fattar inriktningsbeslut om höjning av Va-taxan med 9,3 % för åren 2020 och 
2021, i övrigt enligt underlaget bilaga 1. 
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Kf § 104 (forts) Dnr 2018-000273  

Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering 
Ronny Karlsson, Sd, föreslår avslag till grundförslaget. 

Marcus Danielsson, Sd, föreslår avslag till grundförslaget. 

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, ändringsförslag. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, ändringsförslag. 

Jan Runsten, Mp, föreslår bifall till grundförslaget. 

_____ 

En kort ajournering begärs klockan 16.05-16.10. 

_____  

Hans Åsling, C, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, ändringsförslag. 

Bengt Olofsson, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar om höjning av VA-taxan med 13% från och med 1 januari 2019. 
Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan, enligt samhällsbyggnads-
nämndens förslag. Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om 
taxeplanen för åren 2020 och 2021, bilaga 1 i ärendet, enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutar om 
årliga taxebeslut enligt denna modell, enligt samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 

Till det har förslag kommit på mötet om återremiss av ärendet med 
motiveringen att se över fler möjligheter till exempelvis effektiviseringar, 
enklare organisation och fokus på anställning/köp av personalresurser tills 
organisationen är i fas med sina arbetsuppgifter. 

På mötet har även kommit ett ändringsförslag i punkten 1 och 2 om att 
kommunfullmäktige fattar beslut om höjning av VA-taxan med 9,3 % från 
och med 1 januari 2019. Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan. 
Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om höjning av Va-taxan med 
9,3 % för åren 2020 och 2021 i övrigt enligt underlaget, bilaga 1. 
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Kf § 104 (forts) Dnr 2018-000273  

Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering 
Beslutsgång (forts) 
Ordförande kommer först att fråga på det formella förslaget om 
återremiss. Om kommunfullmäktige inte bifaller återremissförslaget 
kommer ordförande att fråga på ändringsförslaget i punkterna 1 och 2. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande 
att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och ska genomföras. 

De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att 
ärendet ska avgöras senare, återremitteras, röstar Nej. 

Med 31 Ja 9 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att ärendet ska 
avgöras idag. 

Ordförande frågar på grundförslagets punkt 1 mot ändringsförslaget i 
punkt 1 och finner att kommunfullmäktige bifaller ändringsförslaget. 

Ordförande frågar på grundförslagets punkt 2 mot ändringsförslagets i 
punkt 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller ändringsförslaget. 

Efter fråga på punkten 3 finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 105 Dnr 2017-000307  

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som 
deltar i daglig verksamhet (habersättning) 
Kort sammanfattning 
Den 25 september återremitterade kommunstyrelsen motionen till 
socialnämnden. Socialnämnden har på nytt behandlat motionen vid sitt möte 
den 23 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med bifall till att höja 

habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag. Verksamheten får i 
uppdrag att fortsätta hitta finansiering till höjningen. 

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I den inkomna motionen – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar 
i daglig verksamhet (habersättning), föreslås att: 

Krokoms kommun höjer habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag 

I dag får den som är funktionshindrad i Krokoms kommun en ersättning med 
35 kronor per dag när man deltar i daglig verksamhet. 
Habiliteringsersättningen är frivillig att betala ut för kommunerna. 
Ersättingen har i kommunen legat på samma i nivå i mer än 10 år. I dag 
erhåller 35 personer habiliteringsersättning. Ersättning för 6082 dagar totalt 
betalas ut per år. Ökar antalet brukare med daglig verksamhet ökar också 
antalet utbetalda dagar. 

En förhöjd habiliteringsersättning ger personer med funktionshinder en 
möjlighet att leva ett liv med goda levnadsvillkor.  

En höjning av habiliteringsersättningen innebär en årlig utökad kostnad för 
verksamhetsområdet med 60 837 kronor under förutsättning av ingen ökning 
av antalet brukare sker.  

Ska verksamhetsområdet höja habiliteringsersättningen måste också en 
utökning av rambudgeten genomföras. 
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Kf § 105 (forts) Dnr 2017-000307  

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som 
deltar i daglig verksamhet, habiliteringsersättning 
Den 28 maj 2018 föreslog socialnämnden att kommunfullmäktige besvarar 
motionen med att verksamheten har rekvirerat statsbidrag som ska användas 
till förhöjning av HAB-ersättningen. Dessa pengar ska användas innan 2018 
är slut. Inför 2019 finns i dagsläget inte pengar till att höja HAB-ersättningen 
till 45 kronor per dag men socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att se 
över möjligheten att genom avtal ta betalt för de tjänster daglig verksamhet 
utför i externa företag för att täcka HAB-ersättningen 2019 och framåt. 
Uppdraget ska redovisas till socialnämnden i oktober 2018. 

Den 12 september 2018 återremitterade kommunstyrelsen motionen med 
följande;  

• De statsbidrag som kommunen fått för 2018 ska fördelas ut i förslagsvis 
två omgångar till de personer som uppbär habiliteringsersättning. 

• Utredning görs om ökning till 45 kronor/dag, via extern finansiering, går 
att hitta.  

Denna motion och rekvireringen av statsbidraget för habiliteringsersättning 
hör inte till samma ärende.  

Det ekonomiska läget har inte förändrats sedan maj 2018 och socialnämnden 
föreslås därför besvara motionen med att det i dagsläget inte finns pengar till 
att höja habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag men verksamheten 
håller på att se över möjligheten att genom avtal ta betalt för de tjänster 
daglig verksamhet utför i externa företag för att höja 
habiliteringsersättningen till 45 kronor/dag.   

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsen den 25 oktober 2018, § 187 
Socialnämnden 23 oktober 2018, 158 
Tjänsteutlåtande 25 september 2018 
Kommunstyrelsen 12 september § 149 
Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 
verksamhet, habiliteringsersättning 
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Ks § 196 (forts) Dnr 2017-000307  

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som 
deltar i daglig verksamhet, habiliteringsersättning 
Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen. 

Peter Grundström, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar motionen med bifall till att höja habiliteringsersättningen till 45 
kronor per dag. Verksamheten får i uppdrag att fortsätta hitta finansiering till 
höjningen. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

___ 

Kopia till 
Motionsställare 
Socialnämnden 
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Kf § 106 Dnr 2018-000050  

Valärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
1 Helena Wiktorssons, S, avsägelse till uppdraget som ersättare i 
 kommunfullmäktige godkänns. 

2 Birger Backlunds, S, avsägelse till uppdraget som ersättare i 
 kommunfullmäktige godkänns. 

3 Jörgen Bloms, V, avsägelse till uppdragen som ledamot i 
 kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i barn- 
 och utbildningsnämnden godkänns. 

3 Till ny ledamot i kommunstyrelsen, efter Jörgen Blom, V, väljs Marie 
 Svensson, V. 

4 Till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Marie Svensson, V, väljs 
 Mona Puttick, V. 

5 Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jörgen Blom, V 
väljs Fredrik Olofsson, V. 

6 Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Fredrik Olofsson, 
 V, väljs Nehro Mostafaee, V. 

______________________________________________________  

Helena Wiktorsson, S, avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning är begärd hos Länsstyrelsen i 
Jämtlands län. 

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

_____ 

Birger Backlund, S, avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning är genomförd hos Länsstyrelsen i 
Jämtlands län.  

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

_____ 
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Kf § 106 (forts) Dnr 2018-000050  

Valärenden 
Jörgen Blom, V, avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Röstsammanräkning är genomförd hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Jörgen Blom, V, avsäger sig också uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsen och i barn- och utbildningsnämnden. 

Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det 

_____ 

Till ny ledamot i kommunstyrelsen, efter Jörgen Blom, V, föreslås Marie 
Svensson, V. 

Efter fråga på att välja Marie Svensson, V, till ny ledamot i 
kommunstyrelsen, efter Jörgen Blom, V, finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Marie Svensson, V, föreslås Mona 
Puttick, V. 

Efter fråga på att välja Mona Puttick, V, som ny ersättare i 
kommunstyrelsen, efter Marie Svensson, V, finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

_____  

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, efter Jörgen Blom, V, 
föreslås Fredrik Olofsson, V. 

Efter fråga på att välja Fredrik Olofsson, V, till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det. 

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Fredrik Olofsson, V, 
föreslås Nehro Mostafaee, V. 

Efter fråga på att välja Nehro Mostafaee, V, till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Fredrik Olofsson, V, finner ordförande att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

_____  
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Kf § 106 (forts) Dnr 2018-000050  

Valärenden 
Kopia till 
De som har sagt ifrån sig 
De valda 
Berörda nämnder  
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Kf § 107 Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
  Dnr 28 
1 Norrlandsförbundet:  skriften Norrsken nr 2, 2018 
 
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag 
 
   Dnr KS 17/305 
1 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

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

   Dnr KS 17/307 
2 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 18/039 
3 Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid 

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

   Dnr KS 18/102 
4 Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget 
 remitteras till näringslivskotoret för svar i kommunfullmäktige senast 
 den 27 september 2018. 

   Dnr KS 18/137 
5 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 
6 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 
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Kf § 107 (forts) Dnr 2018-000048  

Meddelanden 
   Dnr KS 18/216 
7 Medborgarförslag – Inför tidsbegränsade chefsförordnanden. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast den 
13 mars 2019. 

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

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

   Dnr KS 18/247 
9 Medborgarförslag – Ställ gamla gymnastiksalen i Trångsviken till 

Trångsvikens IFs förfogande 
 Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv 

beslutar i ärendet senast i april 2019. 

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

bredvid Ås skola 
 Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 

ärendet senast den 24 april 2019. 

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

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

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

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 

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

kommunfullmäktige senast den 13 november 2019. 
_____ 
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Kf § 108 Dnr 2018-000047  

Avslutning 
Ordförande Gunnar Hellström, C, tackar ålderspresidenten för inledning och 
genomförande av val till kommunfullmäktiges presidium samt valberedning.  

Ordförande tackar också fullmäktige, med flera förstagångstalare, för 
mandatperiodens första fullmäktigemöte. 

Ordförande påminner även om utbildningen den 20 november för 
kommunfullmäktige. 

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

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

 
När- 
varo 

 
Omröstningar 
§ 90        § 91        § 104 

 
Anteck- 
ningar 

      
Sverigedemokraterna:      
      
Ronny Karlsson L X X Nej  
Jan Englund L X X Nej  
Claes Sundberg L X X Nej  
Marcus Danielsson L X X Nej  
      Sune Sjöström      
      Madeleine Reppe      
      
      
Jämtlands Väl Krokom:      
      
Eva-Lena Blom L X X Nej  
      Niclas Höglund      
      Evert Jonsson      
      
      
Vid upprop 35 L   31 Ja  
   6 E     9 Nej  
      1 Avst  
 41 41 41 41  
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