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Kf § 54

Dnr 2020-000012

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Parentation
Evert Jonsson, JVK, har avlidit. Kommunfullmäktige hedrar hans minne
med en tyst minut. Han var ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i
valberedningen.
Nya ledamöter och ersättare
Carina Grahn Hellberg är ny ledamot för Socialdemokraterna.
Ulla Jönsson är ny ersättare för Socialdemokraterna.
Jasem Alshih är ny ersättare för Jämtlands Väl Krokom.
Protokollets justering och val av justerare
Hans Åsling, C och Annika Hansson, S, utses att justera protokollet
måndagen den 12 oktober 2020.
Upprop
Vid uppropet noteras 18 ledamöter och 4 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla och
kallelse skickades ut den 18 september 2020.
Fastställande av dagordning
Ärende 3 ”Interpellationer” stryks från dagordningen. I övrigt fastställs
dagordningen.
Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige
1. Jan Englunds, SD, fråga till kommunstyrelsens ordförande Karin
Jonsson, C, om arbetslöshet.
2. Marie Svenssons, V, fråga till kommunstyrelsens ordförande Karin
Jonsson, C, om badhusen.
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Kf § 54 (forts)

Dnr 2020-000012

Öppnande
3. Mikael Karlssons, S, fråga till socialnämndens ordförande Andreas
Karlsson, C, om särskilt boende.
Informationer
Aktuellt från kommunfullmäktige
Gunnar Hellström, ordförande
 Träff för länets fullmäktigepresidier
 Gruppledarmöte fredag den 16 oktober 2020
Aktuellt från kommunstyrelsen
Karin Jonsson, ordförande, informerar om att kommunstyrelsen har hanterat
flera ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige vid dagens möte.
Räddningstjänstförbundet Jämtlands län
Lars Nyman, räddningschef
Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt inom Stråketområdet
Information i samband med ärendet.
Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Information i samband med ärendet.
Bemyndigande flyttning av fordon, revidering av reglemente och
delegationsordning
Information i samband med ärendet.
_____
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Kf § 55

Dnr 2020-000014

Frågor
Jan Englund, SD, frågar kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, C,
om arbetslöshet: Så här i Corona-tider hur ser arbetslösheten ut i Krokoms
kommun augusti eller september 2020 för inrikes födda respektive utrikes
födda? Kan man säga att de som inte är arbetslösa är självförsörjda (med
bland annat upparbetad A-kassa, sjuk-och föräldrapenning,
pensionsgrundande med mera)?
Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande svarar
Krokom har sedan många år länets lägsta arbetslössiffror. Totalt i augusti är
arbetslösheten i Krokoms kommun 5,3 %, vilket är en ökning med 1
procentenhet jämfört med året innan.
I Krokoms kommun fanns i augusti 209 personer som var registrerade öppet
arbetslösa. 39 av dessa var födda utomlands.
Ytterligare 173 personer finns i program med aktivitetsstöd varav 82, det vill
säga knappt hälften, är födda utomlands.
Totalt är en knapp tredjedel av de arbetslösa i Krokoms kommun födda
utomlands. Antalet har minskat med 8 personer jämfört med förra året.
För öppen arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd är
anden födda utomlands lägst i länet och lägre än riket. Andelen är 18,4 % i
Krokom. Motsvarande siffra i länet är 23,3% och i riket 21,5%.
Är de som inte är arbetslösa självförsörjda? Vad är självförsörjd? De flesta
som inte är arbetslösa arbetar och har lön. Övriga som inte är arbetslösa och
inte arbetar kan ha föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning eller annan
ersättning från sjukförsäkringssystemet. Det är en ersättning som alla som
arbetar finansierar solidariskt via skattsedeln.
_____
Marie Svensson, V, frågar kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, C,
om badhusen: Den 26 augusti tog krisledningsnämnden beslut om att
badhusen ska öppna igen så snart verksamheten har bemannat. Det skulle ske
inom någon vecka. Nu har det gått över en månad och badhusen har
fortfarande inte öppnat.
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Kf § 55 (forts)

Dnr 2020-000014

Frågor
Ställde en fråga runt detta på senaste kommunstyrelsen och skulle få svar
men har fortfarande inte fått svar på frågan när badhusen kommer att öppna.
När kommer badhusen att öppna igen?
Karin Jonsson, C, kommunstyrelsens ordförande svarar
Krokom och Änges allmänbad öppnar på måndag.
Föllinge har en vattenskada och öppnar så snart det är åtgärdat.
Alsen kommer inte att öppna för allmänhet i kommunens regi men det finns
möjlighet för föreningslivet att hålla öppet.
_____
Mikael Karlsson, S, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson,
C, om särskilt boende:
Krokoms kommun står inför en mycket stor upphandling av byggandet och
drivandet av ett särskilt boende.
Jag har inte tagit del av upphandlingsunderlaget som ligger till grund för
framtida boende för våra äldre. Därför vill jag gärna ha svar på några
framtidsfrågor som berör både de äldre och vår ekonomi i Krokoms
kommun.
De äldre har idag rätt att själva få välja boende. Vi har tre olika boenden och
jag vet att man kanske inte alltid kan få det man önskar utifrån plats men
man har rätt att ställa sig i byteskö.
Kommer den rätten att finnas kvar för våra äldre i framtiden?
Finns det till den som eventuellt kommer att anta våra krav på upphandling
inskrivna krav att följa de beslut som vi tagit här i fullmäktige, Krokoms
kommuns högsta politiska beslutsfattande organ, om olika policydokument
och nyckeltal. Det som idag gäller för alla våra egna drivna särskilda
boenden.
Ska vårdkraven vara samma oavsett vilken som ger vård till våra äldre och
sköra kommuninnevånare?
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Kf § 55 (forts)

Dnr 2020-000014

Frågor
Vår ekonomi i Krokoms kommun är kärv och vi har många utmaningar
framför oss för att komma tillrätta med den. Särskilt socialnämnden som
under många år gått med stora underskott.
Kommer vi ha samma kostnad för omsorgen utfört av den privata eventuella
utföraren som vi själva i våra egna särskilda boenden?
Det är av stor vikt att vi samtidigt har kontroll så inte kostnaderna skenar
iväg för oss. För om så är fallet så är det hela Krokoms kommuns alla
verksamheter som drabbas.
Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar
_____
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Kf § 56

Dnr 2020-000015

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Dnr KS 2020/184
1 Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken.
Motionen skickas till kommunstyrelsen för remittering.
2

Dnr KS 2020/193
Motion – Bjud in representanter för fackliga organisationer till
kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa
yttranderätt. Motionen skickas till kommunstyrelsen för remittering.

Dnr KS 2020/221
3 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2020/194
4 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för
mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås.
Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2020/232
5 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg
Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
6

Justerandes sign

Dnr KS 2020/233
Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för
remittering.

7

Dnr KS 2020/234
Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget
skickas till kommunstyrelsen för remittering.

8

Dnr KS 2020/235
Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och
helger. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för remittering.
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Kf § 56 (forts)

Dnr 2020-000015

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Återtagande av motion
Dnr KS 2019/342
Sverigedemokraterna meddelar den 27 augusti 2020 att partiet drar tillbaka
sin motion om folkomröstning angående flyktingmottagning.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 57

Dnr 2020-000016

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen redovisar:




Revisionens årliga besök i nämnderna.
Pågående revisionsrapporter.
Digitala möten.

_____
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Kf § 58

Dnr 2020-000013

Allmänhetens frågestund
Det är ingen från allmänheten som ställer frågor vid allmänhetens
frågestund.
_____
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Kf § 59

Dnr 2020-000215

Delårsrapport 2020, Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Delårsrapport per den sista juni, inklusive en prognos för det ekonomiska
utfallet för hela 2020, har genomförts. Prognosen visar på ett överskott på
+29 mnkr för helåret, att jämföras med budgeterade +10,4 mnkr. Det
positiva resultatet beror bland annat på förstärkningar av generella
statsbidrag för året, både kopplat till rådande pandemi och övriga
välfärdssatsningar.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2020 för Krokoms
kommun.
_____________________________________________________________
Protokollsanteckning
Vi i socialdemokraterna ser med oro på att den ekonomiska situationen
fortsatt är ostabil och underskotten ökar speciellt i socialnämnden. En del av
detta är kopplat till Covid-19, där bryter man ut den kostnaden och det är bra
att särskilja dom. Vi ser ändå att det finns strukturella problem i nämnder
som flera år i rad gått med underskott. Vi har flera gånger påtalat att
besparingar måste ha långsiktig bärighet, för att minska kostnadsmassan och
göra saker på ett annat, gärna bättre sätt.
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp.
_____
Beskrivning av ärendet
Uppföljning har gjorts efter 6 månader. I anslutning till uppföljningen har en
resultatprognos för helår 2020 upprättats, och bokslut efter sex månader.
Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är +29 mnkr. Det är
klart högre än budgeterade +10,4 mnkr.
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Kf § 59 (forts)

Dnr 2020-000215

Delårsrapport 2020, Krokoms kommun
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 september 2020, § 162
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-11
Delårsrapport 2020 för Krokoms kommun, 2020-09-10
Bilaga – Delårsrapport nämnderna 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Hammarberg, M, Andreas Karlsson, C, Maria Jacobsson, S och Marie
Svensson, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2020 för Krokoms kommun.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Revisionen
Nämnderna
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Kf § 60

Dnr 2020-000217

Delårsrapport 2020, Krokomsbostäder AB
Kort sammanfattning
Krokomsbostäder AB har lämnat sin delårsrapport januari-juni till ägaren för
godkännande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2020 för Krokomsbostäder
AB.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokomsbostäder har lämnat sin delårsrapport januari-juni 2020.


Intäkterna för perioden uppgår till cirka 54,826 tkr (54,848)



Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka 3,006 tkr (3,672)



Uthyrningsgrad vid periodens slut, bostäder 96,80% (98,07%)



Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 2,590 tkr (23,736)



Genomsnittlig låneränta vid periodens slut: 0,54% (0,42%)



Prognos helårsresultat före bokslutsdispositioner enligt K3:
4,843 tkr (Budget 4,368 tkr.)

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 september 2020, § 163
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-11
Delårsrapport Krokomsbostäder AB, augusti 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jan Englund, SD och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
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Dnr 2020-000217

Delårsrapport 2020, Krokomsbostäder AB
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2020 för Krokomsbostäder
AB.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Kf § 61

Dnr 2020-000225

Lokalförsörjning Aspås och Rödöns skolor
Kort sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Rödöns
skola ska tillföras en fristående huskropp i två våningar.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet hanteras inom ramen för Rambudget 2021, plan 2022-2023.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade 1 september 2020, § 70, ärendet
om lokalförsörjning vid Aspås och Rödöns skolor. Ärendet återremitterades
gällande Aspås skola. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att Rödöns skola ska tillföras en fristående huskropp i
två våningar. Lokalförsörjningsplan och lokalförsörjningsstrategi från 2017
visar att de båda skolorna är i stora behov av att få sin lokalyta uppgraderad
så att den matchar antalet elever. Trångboddheten i Aspås och Rödön löstes
kortsiktigt inför höstterminen 2020 genom att flytta eleverna i årskurs 6 till
Nyhedens skola. Under våren 2020 tog barn- och utbildningsnämnden ett
beslut om att en långsiktig plan för att lösa trångboddheten ska tas fram och
att detta ska ske senast till läsåret 21/22.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 september 2020, § 164
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 11 september 2020
Barn- och utbildningsnämnden 1 september 2020, § 70
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jannike Hillding, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Hammarberg, M och Jenny Palin, S, yttrar sig.
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Dnr 2020-000225

Lokalförsörjning Aspås och Rödöns skolor
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att ärendet om
lokalförsörjning hanteras inom ramen för Rambudget 2021, plan 2022-2023.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2020-000098

Rambudget 2021, plan 2022-2023
Kort sammanfattning
Rambudget för år 2021, plan för 2022-2023 ska antas av
kommunfullmäktige den 1 oktober, enligt reviderad tidplan.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar rambudget 2021, plan 2022-2023, enligt
samverkanspartiernas förslag inklusive
 Skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad; 22,17 kronor
 Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2021
- Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning 2021,
- Ha rätt att ta nya lån upp till en nivå av 688,1 mnkr,
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr,
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr.
_____________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Rambudget för år 2021, plan för 2022-2023 ska antas av
kommunfullmäktige den 1 oktober, enligt reviderad tidplan. Förvaltningen
har under augusti och september uppdaterat budgetunderlag avseende skatteoch statsbidragsintäkter samt har uppdaterat kommunens investeringsplan.
Detta har sedan presenterats för kommunstyrelsen och för olika grupper av
politiska företrädare. Utifrån dessa underlag arbetas sedan politiska förslag
till rambudget fram. Oavsett vilket budgetförslag som antas av
kommunfullmäktige, behöver ett antal formella beslut tas som en del av
budgetbeslutet.
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Dnr 2020-000098

Rambudget 2021, plan 2022-2023
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 1 oktober 2020, § 186
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande rev 2020-09-22
Samverkanspartiernas Rambudget 2021, plan 2022-2023, 2020-09-22
Samverkanspartiernas ekonomiska sammanställning 2020-09-22
Vänsterpartiets budgetförslag 2020-09-29
Socialdemokraternas budgetförslag 2020-09-30
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till Samverkanspartiernas rambudgetförslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Samverkanspartiernas
rambudgetförslag.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till Samverkanspartiernas
rambudgetförslag.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till Samverkanspartiernas
rambudgetförslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas
rambudgetförslag.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Vänsterpartiets rambudgetförslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens tillika samverkanspartiernas förslag,
som föreslår att kommunfullmäktige antar rambudget 2021, plan 2022-2023,
enligt samverkanspartiernas förslag inklusive
 Skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad; 22,17 kronor
 Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2021
- Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning 2021,
- Ha rätt att ta nya lån upp till en nivå av 688,1 mnkr,
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr,
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr.
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Dnr 2020-000098

Rambudget 2021, plan 2022-2023
Till det har kommit förslag på rambudget från Socialdemokraterna.
Det har även kommit förslag på rambudget från Vänsterpartiet.
Ordförande kommer att ställa Socialdemokraternas rambudgetförslag mot
Vänsterpartiets rambudgetförslag för att få fram ett motförslag till
Samverkanspartiernas rambudgetförslag, som är huvudförslaget. Sedan
ställer ordförande huvudförslaget mot motförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på Socialdemokraternas rambudgetförslag mot Vänsterpartiets
rambudgetförslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
Socialdemokraternas rambudgetförslag som motförslag till
Samverkanspartiernas rambudgetförslag.
Efter fråga på Samverkanspartiernas rambudgetförslag mot
Socialdemokraternas förslag finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller Samverkanspartiernas rambudgetförslag.
_____
Kopia till
Kommunens nämnder och styrelser, inklusive budgetdokumentet och
textdokumentet
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Dnr 2020-000131

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt
inom Stråket-området
Kort sammanfattning
För att nå kommunens mål om minst 16000 invånare år 2030 krävs nya
exploateringsområden för bostäder.
Kommunfullmäktige fattade i november 2018 ett principbeslut angående
finansiering av kommande VA-investeringar. Där framgår att
kapacitetshöjande åtgärder till följd av kommunens tillväxtmål ska bekostas
med skattemedel.
Den 22 april i år beviljade kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för 10
mkr för att inleda arbetet med VA-investeringar i Stråket-området (Sträckan
Ås-Krokom). Kommunstyrelsen beslutade även att det skulle tas fram ett
bättre underlag om hur kostnaderna är fördelade mellan huvudledningar och
nästa steg i planen för områdena till bostäder och industri
För att komma vidare i arbetet med att utveckla nya områden för bebyggelse,
krävs nu ett principbeslut om utbyggnad av VA-infrastruktur.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fattar ett rambeslut avseende VA-infrastruktur som
omfattar finansiering av tillväxtfrämjande VA-utbyggnad i Stråketområdet (sträckan Ås-Krokom). Storleken på investeringen över tid är
beräknad till 310 mnkr och finansieras som en kommunal investering.
För perioden 2021-2023 kommer medel att avsättas i kommande
rambudget omfattande cirka 210 mnkr. Resterande investeringsmedel
fördelas över perioden 2024-2030.
Fördelningen mellan kommande år är preliminär.
Kommunstyrelsen kommer att bevilja ett antal igångsättningstillstånd
inom detta inriktningsbeslut allt eftersom projektet fortlöper.
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Dnr 2020-000131

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt
inom Stråket-området
2.

SABY får i uppdrag att hålla protokollförda möten med Östersunds
kommun om hur och när vi kan samverka runt en lösning för södra Ås i
syfte att använda skattemedel på effektivaste sätt så att våra
investeringsmedel räcker till våra övriga stora investeringsbehov.
Regionen har i länsövergripande dokument sagt att vi i kommunerna ska
så långt som möjligt samverka.

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunen har satt ett förändringsmål att växa till minst 16 000 invånare till
år 2030. Stråket-området har identifierats som ett av de mest attraktiva
områden där kommunen kan erbjuda boende på landsbygden och samtidigt
ha närhet till Krokom och Östersund för arbetspendling.
Det kommunala ledningsnätet med tillhörande VA-anläggningar har inte
tillräcklig kapacitet för att kunna ansluta ytterligare bostads- och
handel/industriområden.
Utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund har kommunfullmäktige
beslutat om förändringsmål. Två av dessa står i relation till utbyggnad av
Stråket-området, nämligen;


Antal invånare ska följa plan mot befolkningsmålet 16 000 invånare
2030



Utbud, antal och bredd av bostäder ska öka

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 september 2020, § 166
Tjänsteutlåtande 2020-09-14
Presentation 2020-04-16
Beslut, Kommunstyrelsen 2020-04-22
SWOT Alternativ, Samhällsbyggnad 2020-04-15
Bakgrund, Samhällsbyggnad 2020-04-15
Statusrapport ÅS VA, Samhällsbyggnad våren 2020
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Dnr 2020-000131

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt
inom Stråket-området
Projektplan, Samhällsbyggnad våren 2020
Bildspel Verksamhetskonferens feb 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg att SABY får i uppdrag att hålla
protokollförda möten med Östersunds kommun om hur och när vi kan
samverka runt en lösning för södra Ås i syfte att använda skattemedel på
effektivaste sätt så att våra investeringsmedel räcker till våra övriga stora
investeringsbehov. Regionen har i länsövergripande dokument sagt att vi i
kommunerna ska så långt som möjligt samverka.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall
till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt
bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag.
Karin Jonsson, C, Sune Sjöström, SD, Jan Englund, SD och Jan Runsten,
MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige fattar ett rambeslut avseende VA-infrastruktur som
omfattar finansiering av tillväxtfrämjande VA-utbyggnad i Stråket-området
(sträckan Ås-Krokom). Storleken på investeringen över tid är beräknad till
310 mnkr och finansieras som en kommunal investering. För perioden 20212023 kommer medel att avsättas i kommande rambudget omfattande cirka
210 mnkr. Resterande investeringsmedel fördelas över perioden 2024-2030.
Fördelningen mellan kommande år är preliminär. Kommunstyrelsen kommer
att bevilja ett antal igångsättningstillstånd inom detta inriktningsbeslut allt
eftersom projektet fortlöper.
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Dnr 2020-000131

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt
inom Stråket-området
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på kommunstyrelsens förslag och sedan
frågar han på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 64

Dnr 2020-000171

Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår höjning av
VA-taxan med 7,5 % från och med 1 januari 2021. Justeringen ska gälla
samtliga avgifter i taxan.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om höjning av VA-taxan med 7,5% från
och med 1 januari 2021. Justeringen ska gälla samtliga avgifter i taxan.
_____________________________________________________________
Reservation
Sune Sjöström, SD, reserverar sig till förmån för eget förslag.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om att
avslå tilläggsförslaget.
_____
Beskrivning av ärendet
De allmänna vatten- och avloppsnäten i Sverige 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.
Det är av stor vikt att ha en välgrundad bild av framtidens investeringsbehov
för att kunna planera för kostnadsutveckling, rekryteringsbehov och övriga
utmaningar som organisationen står inför. Det framtida investeringsbehovet
och de kostnadsökningar det medför beror av ett flertal faktorer.
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Dnr 2020-000171

Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur för att möjliggöra
bostadsbyggande, samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga
ledningar och verk behöver öka. Parallellt kommer höjda krav på
avloppsrening och konsekvenser av klimatförändringarna att kräva åtgärder
för att anpassa vatten- och avloppssystemen för framtiden. Effekten i form
av procentuellt ökande kostnader - och därmed avgifter - blir relativt stor
eftersom dagens anläggningstillgångar i hög utsträckning är avskrivna och
taxeökningstakten länge varit långsam.
VA-organisationen i kommunen är inte fullt rustad får dagens behov av
planering får utbyggnad, genomförande av ersättningsinvesteringar och
ökande krav. I taxejusteringsplanen ges därför utrymme för
resursförstärkning.
Efter flera år med underskott uppgick VA-kollektivets skuld till kommunen
till drygt fyra miljoner kronor vid bokslutet 2019. VA-verksamheten behöver
därför redovisa ett överskott med motsvarande belopp de närmaste åren.
Kommunfullmäktiges taxebeslut 2019 innebar en intäktsökning, vilket
möjliggjort att VA-kollektivet kan påbörja återbetalning av underskottet.
Taxejusteringen för 2021 möjliggör att
1. fortsätta återbetala VA-kollektivets ackumulerade underskott
2. öka takten på investeringar och underhåll
3. kompetens- och resursförstärka verksamheten i syfte att klara framtidens
krav på VA-försörjning
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 6 maj 2020, § 45
Kommunstyrelsen 19 maj 2020, § 106
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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Dnr 2020-000171

Långsiktig plan för justering av VA-taxan
Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg att en mindre tvärsektoriell grupp tittar
på hur vi ska tänka framåt innan det kommer skarpa förslag om ytterligare
höjningar, till exempel fler nämnder och någon från kundkretsen.
Sune Sjöström, SD, föreslår att VA-taxan ska höjas med 4 %.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag,
avslag till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag samt avslag till Sune
Sjöströms, SD, förslag.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Jan Runsten, MP, Björn Hammarberg, M och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om höjning av VA-taxan med 7,5% från och
med 1 januari 2021. Justeringen ska gälla samtliga avgifter i taxan.
Till det har kommit ett förslag från Sune Sjöström, SD samt ett
tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag
mot Sune Sjöströms, SD förslag och sedan frågar han på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag mot Sune Sjöströms, SD,
förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2020-000219

Ägardirektiv 2021, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kort sammanfattning
Förslag till ägardirektiv 2021 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har
upprättats.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv 2021 för
Jämtlands Räddningstjänstförbund, upprättade i augusti 2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Medlemsbidraget för Krokoms kommun år 2021 uppgår till 18 603 tkr (967
tkr mer än för 2020). För budgetåret 2021 uppgår förbundets totala
budgetram/medlemsbidrag till 133 204 tkr. Personalkostnaderna har räknats
upp med 2,5% + 1%, övriga kostnader med 1,8%. Intäkterna har räknats upp
med 1,5% inför år 2021 då förbundet tror att dessa kommer att öka.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 september 2020, § 176
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2 september 2020
Förslag ägardirektiv Jämtlands Räddningstjänstförbund, upprättade i augusti
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv 2021 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund, upprättade i augusti 2020.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Bergs kommun
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Dnr 2020-000219

Ägardirektiv 2021, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Östersunds kommun
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Dnr 2020-000105

Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Kort sammanfattning
Årsredovisning har upprättats och överlämnas till medlemsorganisationerna
för godkännande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2019 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för styrelsen i förbundet och för dess enskilda ledamöter.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förbundets ekonomiska resultat uppgår för 2019 till minus 965 tkr, att
jämföras med budgeterade minus 2187 tkr. Förbundets eget kapital
överstiger den högsta nivån enligt rekommendation från Nationella Rådet.
Detta beror till stor del på att insatser hos några av förbundets medlemmar
skjutits upp samt att kostnader för tidigare beviljade insatser inte upparbetats
i den omfattning eller takt som bidragsmottagarna tidigare uppgett.
Enligt revisionsberättelsen har förbundet bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt. Revisor tillstyrker också ansvarsfrihet för styrelsen och
dess ledamöter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 19 maj 2020, § 110
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 5 maj 2020
Revisionsberättelse 27 mars 2020
Årsredovisning 16 mars 2020
Revisionsrapport 12 mars 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Andreas Karlsson, C och Jan Englund, SD, yttrar sig.
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Dnr 2020-000105

Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2019 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län. Kommunfullmäktige beviljar, för
Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för styrelsen i förbundet och för dess
enskilda ledamöter.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samordningsförbundet i Jämtlands län
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Dnr 2020-000050

Peak Region
Kort sammanfattning
Peak Region AB har tagit fram nya ägardirektiv som ska antas och
undertecknas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Peak Region ABs nya ägardirektiv, som
gäller från 30 juli 2020 och tillsvidare.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Det nya ägardirektivet för Peak Region har förankrats via styrelse- och
ägarmöte.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 26 augusti 2020, § 154
Näringslivsutskottet 12 augusti 2020, § 39
Förslag nya ägardirektiv Peak Region AB
Visionsdokument Peak Region 2020-05-15
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar Peak Region ABs nya ägardirektiv, som gäller
från 30 juli 2020 och tillsvidare.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Peak Region AB, info@peakregionsciencepark.se
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Dnr 2020-000227

Kaxås 3:14 m fl., detaljplan
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat detaljplanen till kommunfullmäktige
för antagande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen under förutsättning att
exploateringsavtalet är undertecknat.
2. När detaljplaner ska antas i kommunfullmäktige ska de först skickas på
remiss till bygg- och miljönämnden för yttranden.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa cirka 40 tomter för enbostadshus.
Projekt Kaxås är ett privat projekt som har startats främst för att ge bra
underlag till befintlig skola då den var nedläggningshotad. Projektet går ut på
att skapa ett attraktivt boende för unga familjer. Syftet är även att skapa
möjlighet till arbete. Exploatören har anlitat en extern planförfattare och
kommunens roll har i planprocessen varit granskare. Kommunen har även
skrivit samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet.
Kommunen gjorde bedömningen att planen innebär en betydande
miljöpåverkan och av den anledningen ska en miljöbedömning enligt 4 kap.
34 § plan- och bygglagen samt 6 kap. 3 § miljöbalken göras och en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Länsstyrelsen delade kommunens
bedömning enligt yttrande daterat 2019-09-19. En
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och lagts till planhandlingarna.
I planarbetet har, som alltid i detaljplanearbetet, tjänstemän från kommunens
samhällsbyggnadsförvaltning och bygg- och miljöavdelning deltagit.
Planförslaget har varit ute för samråd mellan den 20 januari till den 17
februari 2020. En samrådsredogörelse har därefter upprättats med
kommunens bemötande av inkomna synpunkter. Revidering av planförslaget
har skett inför granskning utifrån resultatet av naturvärdesinventeringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000227

Kaxås 3:14 m fl., detaljplan
Planförslaget har varit ute för granskning mellan den 8 juli till den 9 augusti.
Ett granskningsutlåtande har därefter upprättats med kommunens bemötande
av inkomna synpunkter. Planförslaget har efter granskningen reviderats.
Bland annat har ett område i norra delen tagits med i planen med
bestämmelsen NATUR enligt förslag från Länsstyrelsen i deras
granskningsyttrande. Detta område är tänkt att fungera som ny plats för
objekt som omfattas av biotopskydd samt artskydd och som med anledning
av exploateringen behöver flyttas. Dispens från biotopskyddet gällande
odlingsrösen och murar har beviljats av Länsstyrelsen den 1 september 2020.
Beslutet gäller under förutsättning att angivna villkor uppfylls.
Länsstyrelsen har den 10 september 2020 beviljat dispens från artskyddet
gällande blåsippa, gullviva och revlummer. Beslutet gäller under
förutsättning att angivna villkor uppfylls.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 1 oktober 2020
Plan- och fastighetsavdelningens tjänsteutlåtande 2020-09-30
Godkännande av detaljplan, 2020-09-02, Saby § 95
Planbeskrivning, 2019-12-20, rev 2020-07-06, 2020-08-24
Plankarta, 2019-12-20, rev 2020-07-06, 2020-08-24
Miljökonsekvensbeskrivning, 2019-12-19, rev 2020-07-06, 2020-08-24
Beslut om planbesked, 2019-09-12, Saby § 79
Ansökan om planbesked, 2019-06-14
Områdesplan för Kaxås Krokoms kommun, 1979-09-07
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar detaljplanen under förutsättning att
exploateringsavtalet är undertecknat.

Justerandes sign
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Dnr 2020-000227

Kaxås 3:14 m fl., detaljplan
När detaljplaner ska antas i kommunfullmäktige ska de först skickas på
remiss till bygg- och miljönämnden för yttranden.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Tomas Nilsson, plan- och fastighetschef
Elin Novén, planarkitekt
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Dnr 2020-000078

Lokalt partistöd - redovisning 2019
Kort sammanfattning
Lokalt partistöd utbetalas till de partier i kommunfullmäktige som inom
föreskriven tid redovisat användningen av föregående års utbetalning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för
2020 enligt bilagor.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I enlighet med 4 kap. 29 § i kommunallagen (2017:725) får kommuner och
regioner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat partistöd.
Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av kommunfullmäktige minst
en gång per år enligt 4 kap. 32 § kommunallagen. Ett sådant beslut ska också
enligt 4 kap. 30 § kommunallagen innehålla ett krav på mottagaren att
skriftligen redovisa att stödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap.
29 § första stycket kommunallagen.
Partistödet fördelas i enlighet med regler för kommunalt partistöd i Krokoms
kommun. Ett grundstöd (11 100 kronor) utgår till de partier som uppfyller
kraven för representation i kommunfullmäktige.
Mandatstöd (8 880 kronor per mandat) utgår baserat på antalet mandat till de
partier som uppfyller kraven för representation i kommunfullmäktige.
Alla partier i kommunfullmäktige har redovisat att stödet för 2019 använts
för sitt ändamål och inlämnats till kommunkansliet inom föreskriven tid.
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Jämtlands Väl Krokom
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna

Justerandes sign

2020-02-27
2020-03-06
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-07
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Dnr 2020-000078

Lokalt partistöd - redovisning 2019
Centerpartiet
Moderaterna

2020-04-14
2020-04-15

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 19 maj 2020, § 98
Kommunledningsförvaltningen tjänsteutlåtande 30 april 2020
Partistöd 2020.1
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för 2020
enligt bilagor.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Gruppledare i kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
Birgitta Eriksson, kommunkansliet
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Dnr 2020-000059

Folkhälsopolicy 2020 - 2024
Kort sammanfattning
Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024 har blivit utskickad till länets
kommuner och Region Jämtland Härjedalen för behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar länsgemensam folkhälsopolicy för Jämtlands
län 2020-2024.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ändringar i policyn har gjorts av Folkhälso Z, enligt uppdrag i nuvarande
policy. Folkhälso Z är ett nätverk för länets frågor inom folkhälsa och består
av representanter från kommunerna, Region Jämtland Härjedalen samt några
andra viktiga aktörer i folkhälsofrågan.
Regionens samverkansråd beslutade 30 mars 2020 att skicka ut förslaget till
regionen och länets kommuner för behandling. Folkhälsopolicyn kommer att
fortsätta vara ett underdokument till den regionala utvecklingsstrategin som
finns för länet. Det betyder att Region Jämtland Härjedalen ansvarar för
uppföljning och revidering av policyn.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 19 maj 2020, § 102
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 16 april 2020
Missiv - Länsgemensam folkhälsopolicy 2020-2024
Förslag – Länsgemensam folkhälsopolicy 2020-2024
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2020-000059

Folkhälsopolicy 2020 - 2024
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar länsgemensam folkhälsopolicy för Jämtlands län
2020-2024.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Region Jämtland Härjedalen
Göran Hallman, folkhälsopolitisk strateg på Region Jämtland Härjedalen,
digitalt och papper
Louise Öhnstedt, folkhälso- och kultursamordnare
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Dnr 2019-000116

Motion - Sätt upp 16.000 kvm solceller på kommunens
fastigheter till år 2030
Kort sammanfattning
Jan Runsten, MP och Eva Ljungdahl, MP, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige med förslag om att utreda möjligheten och kostnaden
för att sätta upp 16 000 m² solceller på kommunens fastigheter till 2030.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunen utreder möjligheten och kostnaden för att sätta upp solceller
på kommunens fastigheter. I övrigt ser fullmäktige positivt på ökad
installation av solceller och förväntar sig att arbetet i denna riktning
intensifieras i enlighet med antagna mål och att minska kommunens
klimatavtryck.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Jan Runsten, MP och Eva Ljungdahl, MP, har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige med förslag om att utreda möjligheten och kostnaden
för att sätta upp 16 000 m² solceller på kommunens fastigheter till 2030.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 19 maj 2020, § 99
Samhällsbyggnadsnämnden den 8 april 2020, § 37
Motion – Sätt upp 16.000 kvm solceller på kommunens fastigheter till år
2030
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jan Runsten, MP, föreslår att kommunen utreder möjligheten och kostnaden
för att sätta upp solceller på kommunens fastigheter. I övrigt ser fullmäktige
positivt på ökad installation av solceller och förväntar sig att arbetet i denna
riktning intensifieras i enlighet med antagna mål och att minska kommunens
klimatavtryck.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Jan Runstens, MP, förslag.
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Dnr 2019-000116

Motion - Sätt upp 16.000 kvm solceller på kommunens
fastigheter till år 2030
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att; Krokoms
kommun är positiv till investering i solceller men inte att förbinda sig till
föreslagna volymer.
Till det har kommit ett förslag från Jan Runsten, MP.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller Jan Runstens, MP, förslag.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-000162

Motion - Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom
Kort sammanfattning
Niklas Rhodin, S, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med
förslag om att Krokoms kommun inleder förhandlingar med Trafikverket
med syfte att överta Offerdalsvägen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att kommunen
inte ska ta på sig de stora kostnaderna och det ansvar som ett
övertagande innebär.
Ett övertagande av Offerdalsvägen är inte en förutsättning för att
möjliggöra en utveckling, modernisering eller expansion av Krokoms
centrum.
_____________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget
förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Niklas Rhodin, S, har inkommit med en motion där det föreslås att
kommunen inleder förhandlingar med Trafikverket med syfte att överta
Offerdalsvägen. Detta för att möjliggöra fortsatt utveckling, modernisering
och expansion i Krokom.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2020, § 35
Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom
Kommunstyrelsen 19 maj 2020, § 100
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 72 (forts)

Dnr 2019-000162

Motion - Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till motionen.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att kommunen inte
ska ta på sig de stora kostnaderna och det ansvar som ett övertagande
innebär. Ett övertagande av Offerdalsvägen är inte en förutsättning för att
möjliggöra en utveckling, modernisering eller expansion av Krokoms
centrum.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Omröstning begärs.
De som bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag röstar Ja och de som
bifaller motionen röstar Nej.
Med 13 Ja och 9 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Dnr 2019-000161

Motion - Bygg en strandpark i Krokom
Kort sammanfattning
Niklas Rhodin, S, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med
förslag att det i samråd med föreningsliv och medborgare skulle anläggas en
strandpark i Krokoms tätort.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionens att-sats.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i det pågående arbetet med fördjupad
översiktsplan Älvområdet samt kommande planprogram för Krokoms
centrum, ska en plats för strandpark utpekas.
3. Kommunfullmäktige beslutar att motionen i övrigt anses som besvarad.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Niklas Rhodin, S, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med
förslag att det i samråd med föreningsliv och medborgare skulle anläggas en
strandpark i Krokoms tätort.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 19 maj 2020, § 101
Samhällsbyggnadsnämnden den 8 april 2020, § 36
Motion – Bygg en strandpark i Krokom
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionen.
Björn Hammarberg, M, föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens
att-sats, att kommunfullmäktige beslutar att i det pågående arbetet med
fördjupad översiktsplan Älvområdet samt kommande planprogram för
Krokoms centrum, ska en plats för strandpark utpekas, att
kommunfullmäktige beslutar att motionen i övrigt anses som besvarad.
Ajournering begärs klockan 15.55-16.07

Justerandes sign
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Dnr 2019-000161

Motion - Bygg en strandpark i Krokom
Sune Sjöström, SD, föreslår bifall till motionen.
Ajournering begärs klockan 16.10-16.16
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen samt ett förslag från Björn
Hammarberg, M.
Ordförande kommer att ställa Björn Hammarbergs, M, förslag mot bifall till
motionen för att få fram ett motförslag till kommunstyrelsens förslag. Sedan
ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot motförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på Björn Hammarbergs, M, förslag mot bifall till motionen finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller Björn Hammarbergs, M, förslag
som motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Efter fråga på Björn Hammarbergs, M, förslag mot kommunstyrelsens
förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller Björn
Hammarbergs, M förslag.
___
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-000098

Motion - Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms
kommun
Kort sammanfattning
Kjell Sundholm, KD, Rasmus Ericsson, KD och Lena Persson, KD, har
inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande nyetablering av
fiskodling i Krokoms kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras för att få mer kunskap på området.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kjell Sundholm, Rasmus Ericsson och Lena Persson, samtliga KD, har
skrivit en motion till kommunfullmäktige med följande förslag;


Att Krokoms kommun ska ha som policy att fiskodling endast får ske i
slutna system, lokaliserade på land.



Att vattnet som används i fiskodling måste renas via reningsverk om det
ska släppas ut för att utesluta att smittor och sjukdomar sprids samt att
övergödning inte ökar i våra sjöar och vattendrag.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 3 juni 2020, § 124
Bygg- och miljönämndens 23 april 2020, § 34
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rasmus Ericsson, KD, föreslår att ärendet återremitteras för att få mer
kunskap på området.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.
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Dnr 2019-000098

Motion - Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms
kommun
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska återremitteras.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Bygg- och miljönämnden
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Dnr 2019-000350

Motion - En modernare barnomsorg
Kort sammanfattning
Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom, har lämnat in en motion om en mer
modern barnomsorg.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Idag tillhandahåller Krokoms kommun barnomsorg inom förskola och
fritidshem utifrån lagstadgade krav i skollagen. Olika grad av service har
utretts under de senaste åren och barn- och utbildningsnämnden har fattat
beslut i dessa ärenden. Kommunledningsförvaltningen hänvisar till barn- och
utbildningsförvaltningens sammanställning över dessa ärenden.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 26 augusti 2020, § 145
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 11 augusti 2020
Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2020, § 46
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 23 april 2020
Motion – En modernare barnomsorg
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare

Justerandes sign
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Dnr 2019-000204

Motion - Minnesgåva till alla anställda
Kort sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de
föreslår att personer inom LSS som arbetat inom Daglig verksamhet i
Krokoms kommun ska erbjudas en minnesgåva efter 25 års arbete, på samma
villkor som kommunens övriga anställda.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Minnesgåva ska utdelas till personer inom daglig verksamhet efter 25 års
arbete.
3. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram rutin för hanteringen av
minnesgåva till personer inom daglig verksamhet.
4. Kostnaden för minnesgåva för personer i daglig verksamhet belastar
kommunstyrelsens konto för minnesgåva.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet yrkar i en motion att personer inom LSS som arbetat inom
daglig verksamhet i Krokoms kommun ska erbjudas en minnesgåva efter 25
års arbete på samma villkor som kommunens övriga anställda.
Motionären menar att ett sätt att visa uppskattning och främja delaktigheten i
samhället för de som deltar i daglig verksamhet vore att inkludera även dem
bland de som kan få en minnesgåva efter 25 års arbete i kommunen.
Kommunstyrelsen delar motionärens bild att utdela minnesgåva även till
personer som beviljats insatsen daglig verksamhet, är ett sätt att visa
uppskattning och främja delaktigheten i samhället för dessa.
Minnesgåva till anställda delas ut efter 25 års anställning och gåvan
motsvarar ett värde av 15 % av prisbasbeloppet. Gåva kan väljas från de
leverantörer Krokoms kommun tecknat avtal med.
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Dnr 2019-000204

Motion - Minnesgåva till alla anställda
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 26 augusti 2020, § 146
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 28 februari 2020
Motion – Minnesgåva till alla anställda
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen. Minnesgåva ska utdelas till personer
inom daglig verksamhet efter 25 års arbete. Socialnämnden får i uppdrag att
ta fram rutin för hanteringen av minnesgåva till personer inom daglig
verksamhet. Kostnaden för minnesgåva för personer i daglig verksamhet
belastar kommunstyrelsens konto för minnesgåva.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Socialnämnden
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Dnr 2019-000321

Bemyndigande flyttning av fordon, revidering av
reglemente och delegationsordning
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden har behandlat
ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens och byggoch miljönämndens förslag:
1. Området med kommunal parkeringsövervakning enligt 2 § lag (1987:24)
om kommunal parkeringsövervakning m.m. utvidgas så att det omfattar
hela det geografiska området Krokoms kommun.
Parkeringsövervakningen ska fullgöras med minst en parkeringsvakt.
2. Bygg- och miljönämnden bemyndigas att besluta om flyttning av fordon
i enlighet med 16 § och 18 § förordning (1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall, och får uppdrag att ansvara för handläggningen inför
sådana beslut.
3. Reglementet för bygg- och miljönämnden kompletteras i 1 § efter nuvarande 3 st med ett nytt stycke med följande lydelse: Nämnden har att
fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (1982:129) och förordning
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall fram till och med att beslut
om flyttning av fordon är taget.
4. Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag
a) att efter beslut om flyttning av fordon ansvara för att verkställa flyttningen,
b) att ansvara för inrättande och skötsel av en särskild uppställningsplats
för fordonen och
c) att skrota eller på annat sätt undanskaffa flyttade fordon.
5. Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden kompletteras i 1 § med en
ny punkt med följande lydelse:
• Kommunal parkeringsövervakning och verkställande av flyttning av
fordon samt inrättande och skötsel av en särskild uppställningsplats
för dessa.
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Dnr 2019-000321

Bemyndigande flyttning av fordon, revidering av
reglemente och delegationsordning
_____________________________________________________________
Reservation
Sune Sjöström, SD, reserverar sig.
_____
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 april 2020, § 40 och
bygg- och miljönämnden den 23 april 2020, § 33.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 19 maj 2020, § 107
Bygg- och miljönämnden 23 april 2020, § 33
Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2020, § 40
Flyttning av fordon – kompletterade skrivelse 200331
Yttrande polisen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Sune Sjöström, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens och byggoch miljönämndens förslag.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
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Dnr 2019-000220

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun,
2019-2035
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på riktlinjer för
bostadsförsörjning i Krokoms kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjning.
2. Riktlinjerna ska revideras vartannat år.
_____________________________________________________________
Protokollsanteckning
Marie Svensson, V, lämnar följande protokollsanteckning:
Viktigt att vi inte glömmer bort remissinstanser som i detta ärende.
Tillgänglighetsrådet.
Pensionärsrådet.
Krokomsbostäder.
Nu blev ärendet tidigare återremitterat då detta missats. Kommunen måste
säkerställa att så inte sker.
_____
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 27 februari 2020, § 11.
Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att utöka remissen och även
skicka den till kommunala pensionärsrådet och kommunala
tillgänglighetsrådet. Återremissen innebar även att Krokomsbostäder ska
involveras i arbetet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

54(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 78 (forts)

Dnr 2019-000220

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun,
2019-2035
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 juni 2020, § 72.
Nämnden har skickat ut remissen till kommunala pensionärsrådet och
kommunala tillgänglighetsrådet;
Pensionärsrådet ifrågasätter Ås som plats för äldreboende. Det beslutet är
redan fattat i och med fastställandet av översiktsplanen för Krokoms
kommun och den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden.
Tillgänglighetsrådets kommentar rör ägardirektivet för Krokomsbostäder.
Ägardirektiv är inte en fråga för riktlinjerna för bostadsförsörjning.
Krokomsbostäder har varit och kommer att vara involverade i processen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed inga förändringar i riktlinjerna
utan sänder förslaget till kommunfullmäktige för fastställande.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 26 augusti 2020, § 144
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-11
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-18 § 72
Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-02-10
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige fastställer förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning.
Riktlinjerna ska revideras vartannat år.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2020-000136

Kommunstyrelsens reglemente - Sammanträde på
distans
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsens reglemente medger i dag att ledamöter får, om särskilda
skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta på
sammanträden på distans. Reglementet föreslås ändras så att sammanträden
på distans tillåts även efter det att krisledningsnämnden avaktiverats.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Punkt 1.11.2
Sammanträden på distans § 16 i kommunstyrelsens reglemente får
följande lydelse:
Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger
under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
kommunsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare
ska gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsens/
krisledningsnämndens sammanträden.
_____________________________________________________________
Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag med följande
motivering:
Vänsterpartiet anser att det är att bromsa utvecklingen att man inte vill ta
bort skrivningen ”om särskilda skäl föreligger” när det gäller att kunna delta
på möten via distans. Vänsterpartiet anser att det inte ska behövas särskilda
skäl utan att kunna delta på distans ska vara ett alternativ utan några
förbehåll.
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Dnr 2020-000136

Kommunstyrelsens reglemente - Sammanträde på
distans
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
I samband med covid 19-pandemin under 2020 aktiverades
krisledningsnämnden i Krokoms kommun. En förändring i
kommunstyrelsens reglemente under våren 2020 möjliggjorde för ledamöter
och ersättare att delta i kommunstyrelsen och krisledningsnämndens
sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när
krisledningsnämnden är aktiverad. Kommunstyrelsen föreslår nu att det ska
vara möjligt att delta på distans även efter det att krisledningsnämnden
avaktiverats.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 26 augusti 2020, § 149
Förslag reglemente reviderat 12 augusti 2020
Kommunfullmäktige 22 april 2020, § 24
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att ”om särskilda skäl föreligger” i punkt 1.11.2
i kommunstyrelsens reglemente stryks.
Sune Sjöström, SD, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall
till Marie Svenssons, V, ändringsförslag.
Andreas Karlsson, C, föreslår avslag till Marie Svenssons, V,
ändringsförslag.
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Dnr 2020-000136

Kommunstyrelsens reglemente - Sammanträde på
distans
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att följande ändring görs: Punkt 1.11.2
Sammanträden på distans § 16 i kommunstyrelsens reglemente får följande
lydelse: Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden får, om särskilda skäl
föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta
på distans ska i förväg anmäla detta till kommunsekreteraren. Ordföranden
avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden
får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
kommunstyrelsens/ krisledningsnämndens sammanträden.
Till det har kommit ett ändringsförslag samt ett förslag till avslag till
kommunstyrelsens förslag.
Ajournering begärs (ajournering i samband med em-fika).
Ordförande kommer först fråga på kommunstyrelsens förslag mot
ändringsförslaget och sedan frågar ordförande på bifall mot avslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag mot ändringsförslaget finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
De som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som bifaller
ändringsförslaget röstar Nej.
Med 11 Ja, 9 Nej och 2 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2020-000136

Kommunstyrelsens reglemente - Sammanträde på
distans
Omröstning begärs.
De som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som bifaller
avslag till kommunstyrelsens förslag röstar Nej.
Med 20 Ja och 2 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Sofie Eén, kommunsekreterare
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Dnr 2019-000314

Uppdatering och revidering av reglemente för
Gemensam nämnd för upphandling, GNU
Kort sammanfattning
Krokoms kommunfullmäktige fattade i december 2019, § 100, beslut om att
anta reviderat reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.
Revideringen då gällde möjligheten för distansmöten, under förutsättning att
säkerhet och sekretess kan säkerställas.
Åre kommun har därefter meddelat att kommunen avsäger sig medlemskap i
den gemensamma nämnden. Reglementet måste därmed justeras ytterligare.
Östersunds kommun, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, har på
grund av ett formaliafel också bett medlemskommunerna att ta om beslutet
gällande distansmöten.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Punkterna 2-3, samt följdändringar i numrering av §§, revideras i
reglementet för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.
2. Distanssammanträde tillåts under förutsättning att krav i kommunallagen
uppfylls.
3. Åre kommun stryks ur reglementet.
4. Antalet ledamöter och ersättare är åtta.
5. Krokoms kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för
gemensam nämnd för upphandling.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
GNU – gemensam nämnd för upphandlingssamverkan önskar ändra det
gemensamma reglementet. Kommunfullmäktige behöver godkänna
ändringarna och fatta beslut om detta.
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Dnr 2019-000314

Uppdatering och revidering av reglemente för
Gemensam nämnd för upphandling, GNU
Ändringarna är som följer:


Åre kommun är struken, i och med att de avsagt sig medlemskapet i den
gemensamma nämnden , och laghänvisningen är uppdaterad i
inledningen.



Antal ledamöter är ändrat i 2 §, från 9 ledamöter och 9 ersättare till 8
ledamöter och 8 ersättare.



En ny 3 § om deltagande på distans.



Följdändringar i numrering av §§.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 26 augusti 2020, § 151
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-11
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, förslag reglemente 2020-0518
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 2020-05-18 § 9
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att punkterna
2-3, samt följdändringar i numrering av §§, revideras i reglementet för
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. Distanssammanträde tillåts
under förutsättning att krav i kommunallagen uppfylls. Åre kommun stryks
ur reglementet. Antalet ledamöter och ersättare är åtta. Krokoms
kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för gemensam nämnd
för upphandling.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Gemensam nämnd för upphandling, GNU
Linda Näsén, inköps- och upphandlingssamordnare
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Dnr 2020-000192

Reviderat reglemente för Gemensam nämnd avseende
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution
av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel
Kort sammanfattning
Gemsamma nämnden för upphandling avseende samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel,
önskar revidera sitt reglemente för att möjliggöra sammanträden på distans.
Vissa redaktionella ändringar föreslås också.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för Gemensam
nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution
av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel, enligt förslag daterat 2020-0608.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I dagsläget finns ingen möjlighet att delta i nämndens möten och ta beslut på
distans, eftersom detta inte är inskrivet i reglementet. Gemensamma
nämnden föreslår därför att alla medlemskommuner fattar beslut om att
införa en ny punkt, 1.1 Deltagande i sammanträde på distans, i reglementet.
Vissa redaktionella ändringar föreslås också.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 26 augusti 2020, § 152
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-11
Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel, förslag
reglemente 2020-06-08
Gemensam nämnd för upphandling, 2020-06-08 § 18
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Dnr 2020-000192

Reviderat reglemente för Gemensam nämnd avseende
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution
av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för Gemensam nämnd
avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel, enligt förslag daterat 2020-06-08.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Gemensamma nämnden för upphandling
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Dnr 2020-000199

Sammanträdesdagar 2021
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta sammanträdesdagar för 2021. Hänsyn har
tagits till Krokoms kommuns budgetprocess och regionfullmäktiges och
regionstyrelsens sammanträdeskalendrar.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för 2021.
_____________________________________________________________
Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunfullmäktige 2021.
Kommunfullmäktige

Kommentar

Torsdag 4 mars
Onsdag 12 maj

Kommunens årsredovisning

Onsdag 16 juni

Rambudget

Torsdag 7 oktober

Förändringsmål och kommunens
delårsrapport

Onsdag 17 november
Torsdag 9 december
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 september 2020, § 178
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för 2021.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Dnr 2020-000199

Sammanträdesdagar 2021
Kopia till
Nämnderna
Sofie Eén, kommunsekreterare
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Dnr 2020-000006

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Britt Inger Bladh Sörensdotter, S, väljs till ersättare i socialnämnden.
2. Judith Hemå, S, väljs till ersättare i bygg- och miljönämnden.
3. David Adervall, S, väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
4. Niklas Rhodins, S, avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen, tillika 2:e vice
ordförande med därtill hörande uppdrag, från och med 2020-08-31
godkänns.
5. Maria Jacobsson, S, väljs till ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
med därtill hörande uppdrag efter Niklas Rhodin, S:
- Föreningen Svenska Vattenkraftkommuner, ombud, ersättare
- Styrgrupp fördjupad översiktsplan Krokom, Aspås, Hissmofors,
representant
- Grönt Center, styrgrupp, ledamot
- Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner, ersättare
- Gemensamma upphandlingsnämnden, ersättare
- Styrelse för Eric o Gullan Hemmingssons stiftelse, ledamot
- Inlandskommunerna ekonomisk förening, ersättare
- Jämtidrottshallen i Ås AB, ersättare ombud
- Jämtkraft AB, delegat till bolagsstämma, ersättare
- Krokomsbostäder AB, ombud till bolagsstämma, insynspost
- Kommunala integrationsrådet, ersättare
- Naboer, styrelse, ledamot
- Primärkommunalt samverkansråd i Jämtlands län, ersättare
- Regionens samverkansråd i Jämtland, ersättare
- Samordningsförbundet i Jämtlands län, ersättande representant
- SmåKom, ersättare
- Vaajma, styrgrupp för gränsprojekt, ersättare
6. Annika Hansson, S, väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Maria
Jacobsson, S.
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Valärenden
7. David Adervall, S, väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Annika
Hansson, S.
8. Ulf Larsson, M, väljs till ny ledamot i kommunrevisionen efter Brigitte
Larsson, M.
9. Hanna Stenmarks, JVK, avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och uppdraget som ersättare i valnämnden
godkänns.
10. Niclas Höglunds, JVK, avsägelse från uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden godkänns.
11. Åke Ringdahl, JVK, väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
efter Niclas Höglund, JVK.
12. Mahmoud Addas, C, avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden godkänns.
13. Jonas Gabrielssons, C, avsägelse från uppdraget som ersättare i
socialnämnden godkänns.
14. Jonas Gabrielsson, C, väljs till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Mahmoud Addas, C.
15. Mahmoud Addas, C, väljs till ny ersättare i socialnämnden efter Jonas
Gabrielssons, C.
16. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022.
_____________________________________________________________
Britt Inger Bladh Sörensdotter, S, föreslås till ersättare i socialnämnden.
Efter fråga på att välja Britt Inger Bladh Sörensdotter, S, till ersättare i
socialnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Judith Hemå, S, föreslås till ersättare i bygg- och miljönämnden.
Efter fråga på att välja Judith Hemå, S, till ersättare i bygg- och
miljönämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

67(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 83 (forts)

Dnr 2020-000006

Valärenden
_____
David Adervall, S, föreslås till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Efter fråga på att välja David Adervall, S, till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Niklas Rhodin, S, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen, tillika 2:e vice
ordförande med därtill hörande uppdrag, från och med 2020-08-31.
Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Maria Jacobsson, S, föreslås till ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
med därtill hörande uppdrag efter Niklas Rhodin, S.
Efter fråga på att välja Maria Jacobsson, S, till ny 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen med därtill hörande uppdrag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Annika Hansson, S, föreslås till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Maria
Jacobsson, S.
Efter fråga på att välja Annika Hansson, S, till ny ledamot i
kommunstyrelsen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
David Adervall, S, föreslås till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Annika
Hansson, S.
Efter fråga på att välja David Adervall, S, till ny ersättare i kommunstyrelsen
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Ulf Larsson, M, föreslås till ny ledamot i kommunrevisionen efter Brigitte
Larsson, M.
Efter fråga på att välja Ulf Larsson, M, till ny ledamot i kommunrevisionen
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Hanna Stenmark, JVK, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och uppdraget som ersättare i valnämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelserna finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Niclas Höglund, JVK, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Åke Ringdahl, JVK, föreslås till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
efter Niclas Höglund, JVK.
Efter fråga på att välja Åke Ringdahl, JVK, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Mahmoud Addas, C, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Jonas Gabrielssons, C, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Jonas Gabrielsson, C, föreslås till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Mahmoud Addas, C.
Efter fråga på att välja Jonas Gabrielsson, C, till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Mahmoud Addas, C, föreslås till ny ersättare i socialnämnden efter Jonas
Gabrielssons, C.
Efter fråga på att välja Mahmoud Addas, C, föreslås till ny ersättare i
socialnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige;
Ledamot i valberedningen för JVK.
Ersättare i valnämnden för JVK.
_____
Kopia till
De som sagt ifrån sig
De valda
Berörda nämnder, bolag
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret
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Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll 200514
Socialnämnden: protokollsutdrag 200520 § 81, Rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS 2020

3

Dnr 28
Samordningsförbundet Jämtlands län: protokoll 200608 samt
tertialuppföljning 200430

4

Naboer AB: 200701, VD brev kvartal 2-2020

5

Dnr KS 19/270
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 200512 § 45,
Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan

6

Dnr KS 19/331
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200506 § 58,
Medborgarförslag – Cykel- och gångbro på gamla brofästena i Krokom

7

Dnr KS 20/052
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200506 § 59,
Medborgarförslag – En trappramp till badbassängen i Krokom

8

Dnr KS 20/073
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200506 § 60,
Medborgarförslag – Öppet sandförråd i Nälden

9.

Dnr KS 20/125
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200902 § 92,
Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning i Änge
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Dnr KS 20/133
10. Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200902 § 91,
Medborgarförslag – Nödvändigt att få ner hastigheten runt skolan i
Änge
Dnr KS 20/145
11. Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 200902 § 90,
Medborgarförslag – Sänkt hastighet i Änge.
_____
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

3

4

5

Justerandes sign

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet, oktober 2020.
Dnr KS 19/262
Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
Dnr KS 2019/208
Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast november 2020.
Dnr KS 2019/345
Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
Dnr KS 2019/347
Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
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Dnr KS 19/357
6 Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen remitteras
till HR-avdelningen för besvarande i kommunfullmäktige senast
december 2020.
Dnr KS 19/368
7 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast december 2020.
8

9

Dnr KS 2020/058
Motion – Sopsortering. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
februari 2021.
Dnr KS 2020/184
Motion – Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken.
Motionen skickas till kommunstyrelsen för remittering.

Dnr KS 2020/193
10 Motion – Bjud in representanter för fackliga organisationer till
kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och ge dessa
yttranderätt. Motionen skickas till kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2020/221
11 Motion – Angående alkohol och drogbekämpning. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2019/271
12 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/288
12 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.
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Dnr KS 2019/296
14 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/315
15 Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerheten vid rondellen
Föllingevägen-Offerdalsvägen i Krokom. Medborgarförslaget remitteras
till bygg- och miljönämnden som själv svarar på förslaget senast i maj
2020.
Dnr KS 2020/062
16 Medborgarförslag – Elsanera kommunens offentliga lokaler.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i augusti 2020.
Dnr KS 2020/194
17 Medborgarförslag – Anordnande och uppmärkning av en stig för
mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta, Ås.
Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2020/232
18 Medborgarförslag – Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg
Ängsvägen - Skogsvägen, Krokom. Medborgarförslaget skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2020/233
19 Medborgarförslag – Hastighetsbegränsning på skolväg Genvägen, Änge,
Offerdal. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för
remittering.
Dnr KS 2020/234
20 Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl i Ås. Medborgarförslaget
skickas till kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2020/235
21 Medborgarförslag – Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och
helger. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för remittering.
_____
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Avslutning
Maria Walther som vikarierat som kommunsekreterare tackas av.
_____
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Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
Anteck§ 72
§ 79(1) § 79(2) ningar

L
L
L
-

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

L
L
L
\
L
E
E

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Moderata samlingspartiet:
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Bengt Olofsson
Carl-Oscar Fransson
Stina Kimselius
Leif Holm
Roland Larsamo
Frida Skoog
Ulf Wärdell

Centerpartiet:
Gunnar Hellström
Karin Jonsson
Hans Åsling
Karin Häggqvist (distans ej tjg)
Andreas Karlsson
Astrid Lönn Jern
Peter Johansson
Karin Wallén
Bengt Nord
Lena Andersson
Harot Basil
Sarah Lundmark
Tommy Lennartsson
Maria Söderberg
Morgan Movérare
Mathias Friman
Andreas Axelsson
Håkan Larsson

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson)
Rasmus Ericsson

E

_______________________________________________________________________________________________________________
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Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Sture Hernerud
Maria Jacobsson
Annika Hansson
Mikael Karlsson
Leif Jonsson
Jenny Palin
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Katarina Rosberg
Claes-Göran Bergh
Pia Hernerud
Sven Höckert
Carina Grahn Hellberg
Rolf Lilja
Monica Dahlén
Kjell Nilsson
Carina Fröberg
Maj Söderström
Alf Edfeldt
Ulla Jönsson

L
L
L
L
L
L
L
-

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

L
L
-

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

L

Ja

Ja

Ja

Vänsterpartiet:
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Mona Puttick
Ulla-Greta Rexner
Krister Lundström

Miljöpartiet de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´
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Anteck§ 72
§ 79(1) § 79(2) ningar

L
-

Ja

Avstår

Nej

E

Ja

Avstår

Nej

11 Ja
9 Nej
2 Avstår
22

20 Ja
2 Nej

Sverigedemokraterna:
Ronny Karlsson (Sune Sjöström)
Jan Englund
Claes Sundberg
Marcus Danielsson
Sune Sjöström
Madeleine Reppe

Jämtlands Väl Krokom:
Niclas Höglund
Hanna Stenmark
Jasem Alshih

-

Vid upprop

18 L
4E

13 Ja
9 Nej

22

22

22
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