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Kf § 91

Dnr 2019-000056

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Jannike Hillding, M och Leif Jonsson, S, utses att justera protokollet
fredagen den 13 december 2019.
Upprop
Vid uppropet noteras 31 ledamöter och 10 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 27
november och kallelse skickades ut den 22 november 2019.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige

Justerandes sign

1

Jan Englund, SD, fråga till Krokomsbostäders ordförande Bengt
Olofsson, M, om Migrationsverkets lägenheter.

2

Mona Puttick, V, fråga till Krokomsbostäders ordförande Bengt
Olofsson, M, om lediga lägenheter.

3

Ronny Karlsson, SD, fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Björn Hammarberg, M, om konsulttjänster.

4

Maria Jacobsson, S, fyra frågor till socialnämndens ordförande Andreas
Karlsson, C, om äldreomsorgen.

5

Mona Puttick, V, fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Björn
Hammarberg, M, om utdelning av resultat, Krokomsbostäder.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 91 (forts)

Dnr 2019-000056

Öppnande
Informationer
Risk- och väsentlighetsanalys
Gunnar Hellström, ordförande i kommunfullmäktige och Britt Carlsson,
ordförande i kommunrevisionen
Aktuellt från kommunfullmäktige
Gunnar Hellström, ordförande
 Allmän politisk debatt på kommunfullmäktige i februari 2020.
Aktuellt från kommunstyrelsen
Björn Hammarberg, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande informerar om
senaste tidens ärenden samt om ärenden vid kommunstyrelsen den 11
december 2019.
_____

Justerandes sign
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Kf § 92

Dnr 2019-000057

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

Justerandes sign
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Kf § 93

Dnr 2019-000059

Frågor
Jan Englund, SD, frågar Krokomsbostäders ordförande Bengt Olofsson,
M, om vad som har hänt med de 40-tal lägenheter som Migrationsverket
lämnade efter sig i februari/mars 2019, vid sin avveckling av asylboenden i
Krokoms kommun.
Bengt Olofsson, M, Krokomsbostäders ordförande svarar
_____
Mona Puttick, V, frågar Krokomsbostäders ordförande Bengt Olofsson, M,
om hur många lediga lägenheter det finns i Krokomsbostäder just nu. När
blir de lägenheter som Migrationsverket hyrde klara för inflyttning.
Bengt Olofsson, M, Krokomsbostäders ordförande svarar
_____
Ronny Karlsson, SD, frågar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Björn
Hammarberg, M, om hur många konsultuppdrag Krokoms kommun
använder sig av årligen, till vilken totalkostnad och vilka områden är det som
använder sig av konsulttjänster.
Björn Hammarberg, M, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande svarar
De underlag jag fått tag på besvarar förhoppningsvis frågan någorlunda. För
2019 finns budgeterat köp av "huvudverksamhet" (sådant som kommunen
skulle kunna göra i egen regi) där motparten är privata företag. Då är
kommuner, kommunala bolag, staten, kommunförbund, med mera inte
inräknade. Då beräknar vi köpa in dessa tjänster till ett värde av 57 mnkr för
2019. Tänker man sig rena konsultkostnader beräknas 2019 landa på 2,4
mnkr att jämföra med 2018 års nivå på 6,3 mnkr.
Lite mer specifikt kopplat till just IT-konsulter gäller för kommunstyrelsen,
dit IT-avdelningen hör, att 2019 beräknas det bli inköp för 1,4 mnkr och
2018 köptes konsulttjänster för 2,9 mnkr.
_____
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Kf § 93 (forts)

Dnr 2019-000059

Frågor
Maria Jacobsson, S, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson,
C, om vilka beslut socialnämnden kommer fatta, så att även Krokoms
kommun kan arbeta på det här förebyggande sättet, särskilt nu när den
ekonomiska krisen är så stor.
Kommer ni att fortsätta ta bort platser i Föllinge till förmån för det nya
boendet. Budgetunderskottet är i dag så stort att en ny verksamhet inte kan
tillföras utan att något annat läggs ner.
Vilka andra enheter inom socialnämnden ska ni lägga ner för att bekosta det
nya boendet i centrala delarna av kommunen.
Hur ska ni kompensera alla de arbetsplatser som försvinner från Solbacka
och Hällebo om ni inte bestämmer er för att utveckla istället.
Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar
Vilka beslut kommer socialnämnden fatta, så att även Krokoms kommun kan
arbeta på det här förebyggande sättet, särskilt nu när den ekonomiska krisen
är så stor.
Socialnämnden ska anta program för äldres hälsa.
Utifrån fullmäktiges nyligen fattade beslut den 27 februari 2019 om en
strategi för äldres hälsa, med sikte på år 2030, arbetar nu nämnden med att ta
fram ett program för äldres hälsa.
I början av år 2020 kommer socialnämnden att anta programmet för äldres
hälsa. Programmet sträcker sig över en lång rad av insatsområden, från kost
och motion till delaktighet och självbestämmande, trygghetsskapande
insatser och social samvaro. När programmet är antaget ska det sen
implementeras av förvaltningen.
Kommer ni att fortsätta ta bort platser i Föllinge till förmån för det nya
boendet.
Nej och vi har inte tagit bort några platser.
Det som har beslutats är att vi vill göra om fyra särskilda boendeplatser till
fyra trygghetsboendeplatser. Så fakta är att vi har utökat de fyra
trygghetsboendeplatserna som finns till åtta platser.

Justerandes sign
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Dnr 2019-000059

Frågor
Det vill säga gjort om fyra särskilda boendeplatser till fyra
trygghetsboendeplatser enligt vad medborgarna och då främst kommunala
pensionärsrådet (KPR), som har önskat flera trygghetsboenden i kommunen.
Budgetunderskottet är i dag så stort att en ny verksamhet inte kan tillföras
utan att något annat läggs ner. Vilka andra enheter inom socialnämnden ska
ni lägga ner för att bekosta det nya boendet i centrala delarna av
kommunen.
Vi kommer inte att lägga ner någon enhet.
Tillkomsten av flera särskilda boendeplatser är nödvändigt för att vi ska
kunna tillgodose behovet i kommunen. När det nya boendet ska finansieras
så sker detta i det årliga rambudgetarbetet. I övrigt ska vi såklart alltid att se
över våra kostnader i förvaltningen och arbeta för en så kostnadseffektiv
verksamhet som är möjligt.
Hur ska ni kompensera alla de arbetsplatser som försvinner från Solbacka
och Hällebo om ni inte bestämmer er för att utveckla istället.
Antalet arbetsplatser kommer inte minska.
Vi kommer även i fortsättningen bedriva verksamhet på olika delar i
kommunen. Angående utveckling så är det ett gemensamt ansvar där
fastighetsägare och verksamhet i dialog med medborgarna ska komma fram
till hur vi vill ha boende och omsorg utförd.
Vi nämnden har sagt och kommer fortsätta att säga att Hällebo och Solbacka
ska vara kvar.
_____
Mona Puttick, V, frågar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Björn
Hammarberg, M, om hur det kommer sig att Krokomsbostäder låter
hyresgäster stå för kostnader som borde betalas via skatten.
Björn Hammarberg, M, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande svarar
Frågan må vara enkel att ställa men är inte helt lätt att besvara.
Krokomsbostäder förvaltar dels de hyreslägenheter som frågeställaren
refererar till men också kommunens äldreboenden.
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Dnr 2019-000059

Frågor
Eftersom Krokomsbostäder lyder under aktiebolagslagen så föreligger det ett
vinstkrav på bolagets verksamhet vilket alltså även innefattar våra
äldreboenden. Det här har vi tittat på och tycker det är fel att vårt bolag ska
göra vinst på våra äldreboenden. Eftersom det är skattemedel som bekostar
våra äldreboenden så ska rimligen någon slags självkostnadsprincip gälla för
denna verksamhetsdel. Aktiebolagslagen ställer dock till det så att detta
måste hanteras på speciellt sätt vilket inte hanns med under 2018. Den här
felaktigheten har funnits under en längre tid så man skulle lika gärna kunna
vända på frågan och fundera på om det är rätt att skattemedel går till vinst
för förvaltandet av våra äldreboenden. Varför ska de som bor på våra
äldreboenden subventionera hyrorna för de som bor i det ordinarie
fastighetsbeståndet? Vinstutdelningen är en engångsåtgärd för att justera för
den obalans som varit. Framöver ska en justering göras så att äldreboenden
förvaltas till självkostnadspris medan hyreslägenheterna drivs som i nuläget
med vinstkrav.
_____
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Kf § 94

Dnr 2019-000135

Interpellationer
Marie Svensson, V, ställer följande interpellation om Krokoms
kommuns skolstruktur till Centerpartiet, Moderaterna,
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Jämtlands Väl Krokom,
Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.
Vänsterpartiet har deltagit i medborgardialoger, haft mejlväxling med
kommuninvånare, läst insändare och artiklar och haft egna interna möten för
att analysera hur vi politiker ska hantera Krokoms framtida skolstruktur. Vi
tycker det är dags att samtliga partier får möjligt att svara på hur våra partier
anser att man ska lösa denna utmaning.
Karin Jonsson, C, svarar för Centerpartiet
Arbetet med att lägga fast den framtida skolstrukturen och skapa en likvärdig
skola i Krokoms kommun har inletts. Vi har ingen klar bild ännu av hur det
ska se ut även om delar börjar falla på plats. Till grund för arbetet har vi
Tillväxt- och utvecklingsstrategin, Ensolutions skolutredning,
Skolinspektionens granskningsresultat, SKRs Öppna jämförelser och barnoch utbildningsförvaltningens egna kvalitetsrapporter. Vi har inspel och
förslag från tjänstemän och kommuninvånare och vi har fått mängder av
tankar och inspel efter höstens alla medborgardialoger.
Det är viktigt att alla barn får den utbildning de har rätt till och möjlighet att
utvecklas så långt som möjlig.
Det finns samhällsstrukturer som vi måste arbeta med för att uppnå en
likvärdig skola. Vi ser skillnader mellan flickor och pojkar, där pojkar har
lägre meritpoäng och flickor i högre grad upplever psykisk ohälsa. Vi vet
också att skillnader i skolresultat kan ha samband med föräldrars
utbildningsnivå, föräldrars födelseland och familjesammansättning. Detta
måste vår skola kunna möta upp och kompensera för.
Det ställs allt högre krav på skolan samtidigt som vi upplever brist på både
pengar och behörig personal. Detta är utmanande, inte minst på landsbygden.
Skolan är ett viktigt nav i bygden. Förutom att utbilda nya generationer
erbjuder den mötesplatser, idrottslokaler och lekytor. Skolan skapar
arbetstillfällen och gynnar det lokala näringslivet, vilket är viktigt för en
mindre ort. Om skolan läggs ned förändras bygdens förutsättningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 december 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 94 (forts)

Dnr 2019-000135

Interpellationer
Det är runt detta – att säkerställa att vi kan finansiera och driva undervisning
av god kvalitet och samtidigt behålla en levande landsbygd i hela kommunen
– som vi som politiskt har att navigera.
Den 9 december bjuder kommundirektören in tjänstemän, gruppledare och
presidierna för samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen till möte för att lägga upp strukturen för det fortsatta
arbetet.
Vi har en skola att vara stolt över, med goda skolresultat och relativt hög
andel behöriga lärare. Nu måste vi säkerställa att det även gäller framåt. Med
nyttjande av ny teknik och nya arbetssätt ska vi möta framtidens utmaningar.
Vår ambition och målsättning är att under våren, tillsammans med övriga
samverkanspartier, presentera några första förslag till strategiska beslut för
framtida skolstruktur och en likvärdig skola.
Jannike Hillding, M, svarar för Moderaterna
Kan tycka att interpellationen kommer lite tidigt. Vi har nyss haft
medborgardialogerna och ska nu sammanställa dom för att sen diskutera
inom partiet, med samverkanspartierna sen försöka hitta ett gemensamt
förslag över partigränserna.
Vi kommer på måndag ha den första gemensamma träffen med alla partierna
där vi ska diskutera hela Krokom kommuns skolstruktur.
Ser fram mot en ny interpellation till våren.
Rasmus Ericsson, KD, svarar för Kristdemokraterna
Kristdemokraterna i Krokom har ingen avvikande åsikt i skolfrågan än våra
samarbetspartier. Kristdemokraterna vill att våra skolor i våra olika områden
skall leva och utvecklas tillsammans med det geografiska området där skolan
finns. Den 9 december blir första mötet där alla partier som du såklart vet
ska sätta oss ner för konkreta samtal runt skolstrukturen. Samtalen skall
handla om vad politiken vill samt hur vi skall lösa de utmaningar som finns.
Budget i balans, investeringar, rekryteringar av personal. Samtalen skall vara
en dialog mellan oss i de partier som finns representerade i kommunen för
att försöka få en samlad bild om vad vi vill, kan och har resurser till.
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Interpellationer
Jan Runsten, MP, svarar för Miljöpartiet
Miljöpartiet vill ha en tydlig beskrivning av kostnaderna för
reparationskostnader eller nybyggnadskostnader för vad som ska göras och
inte bara för att tala om lärarkostnaderna.
Niclas Höglund, JVK, svarar för Jämtlands Väl Krokom
Vi i Jämtlands Väl Krokom ser hela Krokoms kommun som levande och
utvecklingsbar.
Skolorna i vår kommun är en av de viktiga delarna för att framtidstro och
attraktion i våra bygder.
Vi ser naturligtvis att alla skolorter utvecklas för att tillgodose våra elever
och då även främja den lokala samhällsutvecklingen i bygden. För att
bedriva skolverksamhet krävs dock ett elevunderlag på en acceptabel nivå,
detta hoppas vi tillgodose, med en attraktiv bygd, där just skolan är en av
flera viktiga faktorer.
Vi är öppen för att hitta nya lösningar och ser även skolorna som mer
flexibla enheter över tid, där elevunderlag varierar, för att just kunna bevara
skolorna.
Jämtlands Väl Krokom har tidigare lagt förslag om nya metoder för att ge
förutsättningar att kunna bevara och förbättra utbildning i skolan, med bland
annat fjärrundervisning och premier vid rekrytering av behöriga lärare, vilket
vi ser som viktiga delar för skolans utveckling i Krokoms kommun.
Ronny Karlsson, SD, svarar för Sverigedemokraterna
Vi Sverigedemokrater ser skolan som en av de viktigaste delarna för att
uppnå en levande glesbygd i Krokoms kommun tillsammans med annan
omsorg och service. Vi tror på att glesbygden i vår kommun kan växa med
rätt förutsättningar och lite andra prioriteringar.
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Interpellationer
Niklas Rhodin, S, svarar för Socialdemokraterna
Vi har fattat beslut i vårt parti att vi vill att den nuvarande skolstrukturen ska
vara utgångspunkten framåt, att slå ihop och bygga nya skolor på flera
ställen och inte veta vad vi ska göra med befintliga fastigheter kommer
innebära högre kostnader. Kommunen har höga skolskjutskostnader redan
i dag, lägger kommunen ned skolor och måste bussa elever istället kommer
den notan bara bli större; det är inte heller särskilt framtidsinriktat,
miljövänligt eller modernt att tänka på det sättet. Det leder också till mindre
attraktivitet för flera av våra orter vilket i sin tur leder till mindre inflyttning
och därmed färre skatteintäkter.
Vårt parti har alltid stått upp för rätten till bra utbildning med grund i
jämlikhet och jämställdhet. När och om vi ska förändra i framtiden ska det ta
avstamp i kvalitet och att vi har tillgång till utbildade pedagoger.
Vi vill ta tillvara de goda idéer som kommit in från medborgardialogerna
som kommunen hållit under hösten och också de olika grupper som bildats
runtom i våra bygder.
I vårt valprogram inför kommunvalet 2018 pekade vi på behovet av en ny
skola i Nälden. Vi såg redan för flera år sedan att rent lokalmässigt är den så
dålig att man behöver göra någonting men det betyder inte att vi ska ändra
upptagningsområden. Vi har också fler skolor som är i stort behov av
underhåll och upprustning.
Socialdemokraterna i Krokoms kommun vill utveckla våra skolor och vara
en attraktiv kommun för familjer att bo i och flytta till. Det finns många
spännande idéer som spirar i våra bygder och som vi vill att kommunen ska
ta tillvara på och vara medhjälplig i att förverkliga. Vägen till framgång
ligger i att våga tänka nytt och visa att vi tror på utveckling i vår kommun.
__
Marcus Danielsson, SD, Astrid Lönn Jern, C, Mona Puttick, V och Björn
Hammarberg, M, yttrar sig.
_____
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Dnr 2019-000058

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

Dnr KS 2019/350
Motion – En modernare barnomsorg. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 2019/357

2

Motion – Nya metoder för svårrekryterad personal. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.

Dnr KS 2019/368
3 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr 2019-000060

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen redovisar två
revisionsrapporter
-

Granskning av bokslutsprocessen

-

Granskning av ärendehantering inom bygg- och miljönämnden

Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2019-000223

Reviderad förbundsordning Jämtlands
Räddningstjänstförbund 2019
Kort sammanfattning
Med anledning av att ägarkommunerna vid ägarsamråd 2019-04-29
beslutade att anta ny kostnadsfördelningsmodell, behöver förbundsordningen
revideras. Den nya fördelningsmodellen innebär att overheadkostnaden i
förbundet fördelas efter invånarantal, resterande kostnader fördelas som
tidigare efter ägarandel.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för Jämtlands
Räddningstjänstförbund upprättad i maj 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Med anledning av att ägarkommunerna vid ägarsamråd 2019-04-29
beslutade att anta Berg/Härjedalsmodellen som ny
kostnadsfördelningsmodell, uppkom behov av att revidera
förbundsordningen för Jämtlands Räddningstjänstförbund. Den nya
kostnadsfördelningsmodellen innebär att overheadkostnaden i förbundet
fördelas efter invånarantal, resterande kostnader fördelas som tidigare efter
ägarandel. Det är endast punkt 16.1 ”Kostnadsfördelning” i
förbundsordningen som ändras.
Den reviderade förbundsordningen föreslås börja gälla 2020-01-01.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 20 november 2019, § 195
Tjänsteutlåtande 4 november 2019
Reviderad förbundsordning, Jämtlands Räddningstjänstförbund, 2019-05-29
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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4 december 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 97 (forts)

Dnr 2019-000223

Reviderad förbundsordning Jämtlands
Räddningstjänstförbund 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning för Jämtlands
Räddningstjänstförbund upprättad i maj 2019.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Övriga ägarkommuner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 98

Dnr 2019-000317

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Kort sammanfattning
Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för offentlig kontroll av
livsmedel enligt bilaga att gälla från och med 14 december 2019 med
följande ändringar:
 Befintlig timavgift bibehålls.
 Indexuppräkning tas bort under § 5.
2. Bygg- och miljönämnden uppdras att till nästa kommunfullmäktige
återkomma med redovisning hur taxan beräknas samt hur man
säkerställer en nationell och effektiv handläggning. I samband med detta
kan timavgiften komma och justeras.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Bygg och miljönämndens ordförande fattade beslut den 24 oktober 2019 där
följande framgår.
Den 14 december 2019 upphör EG-förordning 88212004 att gälla. Den
nuvarande taxan för offentlig kontroll av livsmedel kommer efter det
datumet att sakna lagstöd. Livsmedeltillsynen ska vara avgiftsfinansierad.
För att bygg- och miljönämnden kan kunna leva upp till det kravet år 2020
behöver den nuvarande taxan ändras.
EG-förordning 882/2004 reglerar hur behöriga kontrollmyndigheter ska
utföra samt finansiera den offentliga kontrollen av livsmedel. Krokom
kommuns gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel utgår ifrån EGförordning 88212004. För att bygg- och miljönämnden ska kunna finansiera
sin livsmedelskontroll från och med år 2020 måste ändringar i den
nuvarande taxan göras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 december 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 98 (forts)

Dnr 2019-000317

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Med de föreslagna ändringarna kan Krokoms kommun ta ut årsavgifter,
registreringsavgifter samt avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det
tidigare begreppet extra offentlig kontroll.
Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte
kommer att genomföras innan den 14 december 2019. De anpassningarna
kommer att genomföras under år 2020. Regeringen har aviserat att ändringar
under senhösten 2019 kommer att göras i bland annat förordning 2006:1166.
Taxan för offentlig kontroll av livsmedel kommer därför sannolikt att behöva
justeras ytterligare under år 2020 efter att samtlig nationell lagstiftning
anpassats helt till förordning (EU) 2017/625.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 20 november 2019, § 196
Tjänsteutlåtande 7 november 2019
Ordförandebeslut 24 oktober 2019
Bilaga 191024 – Taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av
livsmedel
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Bengt Olofsson, M, föreslår i tillägg att bygg- och miljönämnden uppdras att
till nästa kommunfullmäktige återkomma med redovisning hur taxan
beräknas samt hur man säkerställer en nationell och effektiv handläggning. I
samband med detta kan timavgiften komma och justeras.
Ronny Karlsson, SD, föreslår att den gamla timtaxan ska vara bibehållen.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till Bengt Olofssons, M, tilläggsförslag.
Niclas Höglund, JVK, föreslår att indexuppräkning tas bort under § 5.
___
Ajournering begärs klockan 14.08-14.26.
___
Claes-Göran Bergh, S, föreslår att befintlig timavgift bibehålls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 98 (forts)

Dnr 2019-000317

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till Claes-Göran Berghs, S, förslag.
Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för offentlig kontroll av
livsmedel enligt bilaga. Taxan börjar gälla den 14 december 2019.
Till det har kommit ett tilläggsförslag och två ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringarna, var för sig, sedan på
grundförslaget i övrigt och sist frågan han på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget om bibehållen timavgift finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på ändringsförslaget om att ta bort indexuppräkning under § 5
finner ordförande att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs.
De som avslår ändringsförslaget röstar Ja och de som bifaller
ändringsförslaget röstar Nej.
Med 21 Nej och 20 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
ändringsförslaget.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 98 (forts)

Dnr 2019-000317

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Jessica Malander, miljö- och hälsoskyddsinspektör för ändringar i taxan.
Korrigerad taxa skickas sen till krokoms.kommun@krokom.se
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Kommunfullmäktige

Kf § 99

Dnr 2019-000310

Inrättande av näringslivsutskott och revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Kort sammanfattning
Förslag till ny politisk organisation har presenterats men inte hunnit
förankras politiskt för att kunna tas i sin helhet. Del av förslaget avseende ett
näringslivsutskott innebär dock inga väsentliga förändringar varför det finns
möjlighet att genomföra förändringen från 1 januari 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett näringslivsutskott under
kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen.
3. Reglementet gäller från och med 1 januari 2020.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
En organisationsutredning avseende ny politisk organisation i Krokoms
kommun har genomförts och presenterats. I utredningen presenteras förslag
till ny politisk organisation.
Förslaget bygger på att samhällsbyggnadsnämnden ombildas till en teknisk
nämnd och att delar av ansvaret förs ut på andra nämnder, främst
kommunstyrelsen. Vidare ska två utskott inrättas; ett näringslivsutskott och
ett finans- och tillväxtutskott kopplade till kommunstyrelsen.
För att detta ska kunna ske måste ansvarsområden och reglementen
preciseras och en politisk förankring är nödvändig. Detta har dock inte
kunnat genomföras under hösten varför ett beslut om införande av förslaget i
sin helhet inte är möjligt till årsskiftet.
Del av förslaget avseende ett näringslivsutskott innebär dock inga väsentliga
förändringar eftersom utskottet föreslås utgöras av kommunstyrelsens
presidium. Inte heller bedöms det tillkomma några kostnader. Därför finns
det möjlighet att genomföra förändringen redan från 1 januari 2020.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 99 (forts)

Dnr 2019-000310

Inrättande av näringslivsutskott och revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Näringslivsfrågor är mycket viktiga och har inte haft en tydlig arena för
diskussioner och beredning mellan tjänstemän och politiker.
Krokoms kommun har också tappat i ranking på Svenskt Näringslivs
företagsklimatranking. Av detta skäl föreslås att ett näringslivsutskott
inrättas redan vid årsskiftet 2019/2020.
Ändringar i kommunstyrelsens reglemente kopplat till näringslivsutskottet
föreslås och framgår i kursiv stil i förslag till reglemente och återfinns under
§ 26 och § 27 samt i sammanställningen. Revidering avseende
krisledningsnämnd föreslås också och framgår i kursiv stil och återfinns
under § 6 samt i sammanställningen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 20 november 2019, § 197
Tjänsteutlåtande 30 oktober 2019
Rapport – Organisationsutredning
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 191024
Sammanställning av föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente
191024
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett näringslivsutskott under
kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020. Kommunfullmäktige antar
förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Reglementet gäller
från och med 1 januari 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 99 (forts)

Dnr 2019-000310

Inrättande av näringslivsutskott och revidering av
kommunstyrelsens reglemente
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Sofie Eén, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 100

Dnr 2019-000314

Uppdatering av reglemente för Gemensam nämnd för
upphandling, GNU
Kort sammanfattning
GNU önskar ändra det gemensamma reglementet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) under
förutsättning att GNU utrett att distansmöten är möjliga utifrån säkerhet
och sekretess.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
GNU – gemensam nämnd för upphandlingsamverkan önskar ändra det
gemensamma reglementet. Kommunfullmäktige behöver godkänna
ändringarna och fatta beslut om detta.
Ändringarna är som följer:
1. Åre kommun är struket, i och med att de klivit ur GNU och
laghänvisningen är uppdaterad i inledningen.
2. Antal ledamöter är ändrat i 2 § från 9 ledamöter och 9 ersättare till 8
ledamöter och 8 ersättare.
3. En ny 3 § om deltagande på distans.
Följdändringar i numrering av §§.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 20 november 2019, § 198
Tjänsteutlåtande 7 november 2019
Förslag på nytt reglemente 2019
Gällande reglemente från 2009 för gemensam nämnd för upphandling, GNU
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Kommunfullmäktige

Kf § 100 (forts)

Dnr 2019-000314

Uppdatering av reglemente för Gemensam nämnd för
upphandling, GNU
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för gemensam
nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) under förutsättning att GNU
utrett att distansmöten är möjliga utifrån säkerhet och sekretess.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Linda Näsén, inköps- och upphandlingssamordnare
Gemensamma nämnden för upphandling (GNU)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 101

Dnr 2019-000316

Begäran om tilläggsanslag 2019 - Socialnämnden
Kort sammanfattning
Socialnämnden begär tilläggsanslag med 26 376 tkr, vilket motsvarar hela
det prognostiserat underskottet för socialnämndens verksamheter 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tilläggsanslag.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen efter nio månder 2019 visar att
socialnämndens verksamheter, inklusive Ensamkommande och Integration,
gör ett prognostiserat underskott på 26 376 tkr. Socialnämnden föreslår
därför att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag med 26 376 tkr, vilket
motsvarar hela det prognostiserat underskottet för socialnämndens
verksamheter 2019.
Kommunstyrelsens yttrande
Krokoms kommun har en ytterst ansträngd ekonomi och prognosticerade vid
delårsbokslutet ett underskott. Ett stoppaket infördes för att begränsa
underskottets storlek och begäran gick till kommunfullmäktige att
resultatkravet skulle sänkas till 0, vilket kommunfullmäktige tillmötesgick.
Det finns alltså inget resultat att minska och fördela om. Inte heller ger det
någon faktisk effekt på den kommunövergripande ekonomin att omfördela
ramar mellan nämnderna i detta sena skede. Ett tilläggsanslag till
socialnämnden tycks därmed svårmotiverat. Av detta skäl föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår begäran om tilläggsanslag.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 20 november 2019, § 199
Tjänsteutlåtande 6 november 2019
Protokollsutdrag – Socialnämnden den 22 oktober 2019, § 142

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 101

Dnr 2019-000316

Begäran om tilläggsanslag 2019 - Socialnämnden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Andreas Karlsson, C och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tilläggsanslag.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 102

Dnr 2019-000302

Ny rambudget 2020, plan 2021-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar rambudget 2020, plan 2021-2022, enligt
samverkanspartiernas förslag inklusive
a Skattesatsen för 2020 ska vara oförändrad, 22,17 kronor
b Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2020
- Ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning 2020
- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 458,1 mnkr
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
_____
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Samverkanspartiernas, C, M, MP, och KD, rambudget 2020, plan 20212022. Socialdemokraternas rambudget 2020, plan 2021-2022.
Vänsterpartiets rambudget 2020, plan 2021-2022.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 20 november 2019, § 200
Samverkanspartiernas förslag till rambudget 2020, plan 2021-2022,
november 2019
Socialdemokraternas förslag till rambudget 2020, plan 2021-2022
Vänsterpartiets förslag till rambudget 2020, plan 2021-2022

Justerandes sign
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Dnr 2019-000302

Ny rambudget 2020, plan 2021-2022
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Samverkanspartiernas
rambudgetförslag 2020, plan 2021-2022.
Niklas Rhodin, S, föreslår att punkt 1 ändras till ”Kommunfullmäktige antar
rambudget 2020, plan 2021-2022, enligt socialdemokraternas förslag
inklusive” samt bifall till kommunstyrelsens förslag punkt a och b.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Vänsterpartiets rambudgetförslag
2020, plan 2021-2022 samt avslag till kommunstyrelsens förslag punkt 1.
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till Samverkanspartiernas
rambudgetförslag 2020, plan 2021-2022.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till Samverkanspartiernas rambudgetförslag
2020, plan 2021-2022.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas
rambudgetförslag 2020, plan 2021-2022 samt bifall till kommunstyrelsens
förslag punkt a och b.
Ronny Karlsson, SD, Claes-Göran Bergh, S, Karin Jonsson, C, Marcus
Danielsson, SD, Jan Englund, SD och Andreas Karlsson, C, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens tillika samverkanspartiernas förslag,
som föreslår att kommunfullmäktige antar rambudget 2020, plan 2021-2022,
enligt samverkanspartiernas förslag inklusive
a Skattesatsen för 2020 ska vara oförändrad, 22,17 kronor
b Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2020
- Ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning 2020
- Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 458,1 mnkr
- Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr
- Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr
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Dnr 2019-000302

Ny rambudget 2020, plan 2021-2022
Till det har kommit förslag på rambudget 2020, plan 2021-2022 från
Socialdemokraterna.
Det har även kommit förslag på rambudget 2020, plan 2021-2022 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. Sist frågar ordförande på
kommunstyrelsens förslag punkt a och b.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på Socialdemokraternas rambudgetförslag mot Vänsterpartiets
rambudgetförslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
Socialdemokraterna rambudgetförslag som motförslag till
Samverkanspartiernas rambudgetförslag.
Efter fråga på Samverkanspartiernas rambudgetförslag mot
Socialdemokraternas rambudgetförslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller Samverkanspartiernas rambudgetförslag.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag punkt a och b finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Kopia till
Nämnderna inklusive budgetdokumentet och textdokumentet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, inklusive budgetdokumentet
Hans Morén, kommuncontroller, inklusive budgetdokumentet
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Kf § 103

Dnr 2019-000210

Strategi för trygghet och säkerhet
Kort sammanfattning
Krokoms kommuns trygghets- och säkerhetsarbete består av många delar där
tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetet. Trygghets- och
säkerhetspolicy finns framtagen och nu föreslås en strategi med mål och
inriktning.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Strategi för trygghet och säkerhet.
2. Strategin gäller 2019 – 2022.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Rasmus Ericsson, KD, deltar inte i beslutet.
_____
Beskrivning av ärendet
Strategin omfattar i dag områdena krisberedskap och informationssäkerhet.
Den är tillika det så kallade styrdokument som är en av kommunens
uppgifter enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 20192022. Målet är att även områdena brottsförebyggande, skydd mot olyckor
samt internt skydd ska tillföras strategin under mandatperioden.
I Krokoms kommun finns dokumentet "Riktlinjer för styrdokument" som
beskriver de olika styrdokumenten och vem som beslutar om vilket. I dessa
anges att det är Kommunstyrelsen som beslutar om strategier. Undantag från
den regeln gäller denna strategi som ska beslutas av kommunfullmäktige
senast 31 december under den nya mandatperiodens första år enligt
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022.
Kommunfullmäktige återremitterade strategin den 13 november 2019.
Strategin har ändrats utifrån inkomna synpunkter genom förtydliganden av
risk- och sårbarhetsprocessen, borttagande av bild över verksamheternas
analysprocess samt lagt till en bilaga med definitioner.
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Dnr 2019-000210

Strategi för trygghet och säkerhet
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 20 november 2019, § 203
Tjänsteutlåtande 18 november 2019
Strategi för trygghet och säkerhet, reviderad 191118
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar Strategi för trygghet och säkerhet. Strategin gäller
2019-2022.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Katarina Fredriksson, säkerhetssamordnare
Kvalitetssamordningsgruppen, för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 december 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 104

Dnr 2018-000302

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Kort sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 13 november 2019 begärdes återremiss
avseende kulturskolans organisatoriska placering för att tydliggöra om det
verkligen är så att just kulturskolan har en särskilt annorlunda och självklar
hemvist hos barn- och utbildningsnämnden till skillnad mot verksamheten
skapande skola och fritidsgårdsverksamheten.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kulturskolan bibehålls i barn- och
utbildningsnämnden.
2. Kulturskolan skall vara fredad från besparingar under innevarande
mandatperiod.
3. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta
inspiration från bland annat Ragunda kommuns goda arbete kring
utveckling av kulturskolan framåt.
_____________________________________________________________
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverar
sig mot beslutet, punkt 1-3.
_____
Beskrivning av ärendet
Under våren 2019 gjordes en översyn över kommunens kulturverksamheter
med fokus på kulturskolan. Den 30 april tog kommunstyrelsen del av
utredning och fattade beslut om att ge kommundirektören uppdraget att
återkomma med förslag på organisatorisk indelning, ledning och placering
för kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten.
Kommundirektören återkom med förslag enligt nedan med undantag av att
kommundirektören föreslog att Kulturskolan skulle kvarstå hos barn- och
utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen ogillade detta och beslöt istället
enligt nedan.
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Dnr 2018-000302

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolan med tillhörande budget
förs över till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
1. Fritidsgårdsverksamheten kvällstid med tillhörande budget förs över till
kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
2. Skapande skola med tillhörande budget förs över till kommunstyrelsen
från och med 2020-01-01 med uppdrag till barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att fortsätta och fördjupa
samverkan kring skapande skola och barnkultur.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återkomma till
kommunstyrelsen i mars 2020 med en redovisning hur man tänker förnya
och utveckla kulturskolans verksamhet.
4. Kommunstyrelsen ger Näringslivsavdelningen i uppdrag att ta inspiration
från Ragunda kommuns goda arbete kring utveckling av kulturskolan
framåt.
Vid kommunfullmäktige den 13 november 2019 framkom att det fanns risk
för att majoriteten av ledamöterna var av den åsikten att Kulturskolan skulle
kvarstå varför samverkanspartierna begärde återremiss för att tydliggöra om
det verkligen är så att just kulturskolan har en särskilt annorlunda och
självklar hemvist hos barn- och utbildningsnämnden till skillnad mot
verksamheten skapande skola och fritidsgårdsverksamheten.
Nedan söker kommundirektören förtydliga:
Klargör hur man genom exakt ingen förändring i form ska åstadkomma
exakt total förändring i utfall.
Innehållet i en låda förändras inte enbart för att man flyttar den från ett rum
till ett annat. Man måste öppna lådan och flytta runt, ta ut respektive lägga in
i lådan för att en förändring ska ske.
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Dnr 2018-000302

Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Barn- och utbildningsförvaltningen har öppnat lådan bland annat med hjälp
av utredningen av den totala kulturverksamheten, som genomfördes våren
2019, vilken gav ett antal förändringsförslag. I detta ligger också nytt
ledarskap där den nya chefen redan påbörjat arbetet med genomförande av
förändringarna. Kommundirektören gör bedömningen att en flytt av
verksamheten inte kommer att bidra till att dessa förändringar får genomslag,
snarare riskerar det att bromsa upp.
Varför skulle det ur ett utfallsperspektiv vara lämpligt att flytta två
verksamheter men inte en tredje.
Fritidsgårdar jämfört med kulturskola har inte mer gemensamt annat än att
de möter samma potentiella målgrupp. Fritidsgårdarna har en tydlig koppling
till föreningslivet och dess verksamhet vilket underlättar samarbete vid en
placering i den organisation som har de största kontakterna med
föreningarna.
När det gäller skapande skola så handlar det om projektpengar som söks
årligen av huvudmannen Krokoms kommun hos Statens kulturråd.
Projektpengarna får endast användas till arvode för professionell konst och
kultur och INTE till ordinarie verksamhetskostnader. Skapande skola har
tidigare legat hos ungdomskultursamordnaren och varit kopplat till
allmänkulturen. Att lägga tillbaka den innebär en minskad arbetsbelastning
för den nya chefen för Kulturskolan så att hen kan fokusera mer på de
förändringar som krävs där.
Problemet med nuvarande hemvist är att det finns ett tydligt lagstöd att
inte prioritera kulturskolan i förhållande till den utmanande och
tillsynssatta huvudverksamheten.
Kommundirektören ser ingen skillnad här. Även inom kommunstyrelsen
finns lagstiftade områden utifrån administration, kommunikation,
totalförsvar med mera men också förväntan om tillgänglighet och stöd från
medborgare, företag och föreningar. Dessutom föreligger stora
besparingskrav på kommunstyrelsens verksamheter. Om kommunen vill
”freda” Kulturskolan från framtida besparingar bör man besluta detta i
särskild ordning. Då har den organisatoriska tillhörigheten ingen betydelse.
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Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 20 november 2019, § 204
Tjänsteutlåtande 19 november 2019
Kommunfullmäktige 13 september 2019, § 85
Tjänsteutlåtande 3 september 2019
Kulturutredning 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Andreas Karlsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Rhodin, S, föreslår att 1. Kulturskolan bibehålls i barn- och
utbildningsnämnden. 2. Kulturskolan skall vara fredad från besparingar
under innevarande mandatperiod. 3. Kommunfullmäktige ger barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att ta inspiration från bland annat Ragunda
kommuns goda arbete kring utveckling av kulturskolan framåt.
Nehro Mostafaee, V, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag samt
föreslår att Kulturskolan med tillhörande budget kvarstår i barn- och
utbildningsnämnden.
Marcus Danielsson, SD, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, förslag.
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.
Karin Wallén, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jannike Hillding, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Höckert, S, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, förslag.
Bengt Olofsson, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Lennartsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Englund, SD, Maria Jacobsson, S och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
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Organisatorisk tillhörighet kulturverksamhet
Ajournering begärs klockan 17.36-17.40.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolan med tillhörande budget förs
över till kommunstyrelsen från och med 2020-01-01.
Till det har kommit förslag från Socialdemokraterna samt förslag från
Vänsterpartiet.
Ordförande kommer att ställa Socialdemokraternas förslag mot
Vänsterpartiets förslag för att få fram ett motförslag till kommunstyrelsens
förslag, som är huvudförslaget. Sedan ställer ordförande huvudförslaget mot
motförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på Socialdemokraternas förslag mot Vänsterpartiets förslag finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraternas förslag som
motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas förslag
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
De som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och de som bifaller
Socialdemokraternas förslag röstar Nej.
Med 21 Nej och 20 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
Socialdemokraternas förslag.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2019-000015

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ingrid Zakrisson, C, väljs till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
2. Mats Mathiasson, C, väljs till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Ingrid Zakrisson, C.
3. Malin Bergmans, C, avsägelse från uppdraget som ledamot tillika
ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2020
godkänns.
4. Karin Jonsson, C, väljs till ny ordförande i kommunstyrelsen från och
med den 1 januari 2020 efter Malin Bergman, C.
5. Karin Jonsson, C, väljs till ombud i Föreningen Svenska
Vattenkraftkommuner, ombud i Jämtidrottshallen i Ås AB, delegat till
bolagsstämma i Jämtkraft AB, ombud till bolagsstämma i
Krokomsbostäder AB, ledamot i Primärkommunalt samverkansråd i
Jämtlands län, ledamot i Regionens samverkansråd i Jämtland efter
Malin Bergman, C.
6. Bengt Nord, C, väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Karin
Jonsson, C.
7. Kjell Brickman, S, väljs till lekmannarevisor i gemensam
överförmyndarnämnd.
8. Ovanstående val gäller för mandatperioden 2019-2022.
_____________________________________________________________
Deltar inte i beslutet
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om val av ny ordförande i
kommunstyrelsen.
_____________________________________________________________
Ingrid Zakrisson, C, föreslås till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Efter fråga på att välja Ingrid Zakrisson, C, till ledamot i barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
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Dnr 2019-000015

Valärenden
_____
Mats Mathiasson, C, föreslås till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Ingrid Zakrisson, C.
Efter fråga på att välja Mats Mathiasson, C, till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Malin Bergman, C, säger ifrån sig uppdraget som ledamot tillika ordförande
i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2020.
Efter fråga på att godkänna avsägelsen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Karin Jonsson, C, föreslås till ny ordförande i kommunstyrelsen från och
med den 1 januari 2020 efter Malin Bergman, C.
Efter fråga på att välja Karin Jonsson, C, till ny ordförande i
kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2020 finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Malin Bergman, C, säger även ifrån sig nedanstående uppdrag.
Karin Jonsson, C, föreslås till nedanstående uppdrag efter Malin Bergman,
C.







Föreningen Svenska Vattenkraftkommuner - Ombud
Jämtidrottshallen i Ås AB - Ombud
Jämtkraft AB, delegat till bolagsstämma
Krokomsbostäder AB, ombud till bolagsstämma
Primärkommunalt samverkansråd i Jämtlands län - Ledamot
Regionens samverkansråd i Jämtland – Ledamot

Efter fråga på att välja Karin Jonsson, C, till ovanstående uppdrag finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
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Valärenden
_____
Bengt Nord, C, föreslås till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Karin
Jonsson, C.
Efter fråga på att välja Bengt Nord, C, till ny ledamot i kommunstyrelsen
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kjell Brickman, S, föreslås till lekmannarevisor i gemensam
överförmyndarnämnd.
Efter fråga på att välja Kjell Brickman, S, till lekmannarevisor i gemensam
överförmyndarnämnd finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige;
Ersättare i kommunstyrelsen för C.
_____
Kopia till
De som har sagt ifrån sig
De valda
Berörda nämnder, bolag
Birgitta Eriksson, kansliet, förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 december 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 106

Dnr 2019-000062

Meddelanden
1

2
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Dnr 22
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 191022, § 109,
Verksamhetsplan 2020
Dnr KS 19/026
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 191024, § 100,
Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot hälsocentral skola och
förskola i Änge

3

Dnr KS 19/150
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 191022, § 110,
Medborgarförslag – Säkerställ att Kaxås skola blir kvar (ärende 1)

4

Dnr KS 19/164
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 191022, § 111,
Medborgarförslag – Säkerställ att Kaxås skola blir kvar (ärende 2)

5

Dnr KS 19/165
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 191022, § 112,
Medborgarförslag – Säkerställ att Kaxås skola blir kvar (ärende 3)

6

Dnr KS 19/166
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 191022, § 113,
Medborgarförslag – Säkerställ att Kaxås skola blir kvar (ärende 4)

7

Dnr KS 19/167
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 191022, § 114,
Medborgarförslag – Säkerställ att Kaxås skola blir kvar (ärende 5)

8

Dnr KS 19/330
Länsstyrelsen Västernorrland: beslut 191104, Inspektion hos
överförmyndarnämnden i Krokoms kommun, 26 oktober 2018
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Dnr 2019-000062

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

Dnr KS 18/258
Motion – Satsning på härproduktion
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/264
Motion – Flexiblare barnomsorg
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/265

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Motion – Säkrare skolvägar
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 19/009
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020.
Dnr KS 19/067
Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Dnr KS 19/071
Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare.
Dnr KS 19/072
Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till
HR-chef.
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Dnr 2019-000062

Meddelanden
8

9

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/116
Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter
till år 2030. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Dnr KS 19/161
10 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
11 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/163
12 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
Dnr KS 2019/205
13 Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till
socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 2019/204
14 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 19/262
15 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och Näringslivsavdelningen för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020.
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Meddelanden
Dnr KS 2019/208
16 Motion – Landsbygdens stenar, ”minska pålagorna”. Motionen
remitteras till Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och
miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast november 2020.
Dnr KS 2019/342
17 Motion - En folkomröstning ska genomföras angående mottagande av
asylsökande till Krokoms kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/343
18 Motion – Handläggningstider medborgarförslag. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 2019/344
19 Motion – Handläggningstider motioner. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast november
2020.
Dnr KS 2019/345
20 Motion – Avgiftsbelagda tillstånd. Motionen remitteras till
Näringslivsavdelningen, socialnämnden, bygg- och miljönämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
Dnr KS 2019/347
21 Motion – Rent vatten en ändlig resurs. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
november 2020.
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Meddelanden
Dnr KS 19/350
22 Motion – En modernare barnomsorg. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 19/357
23 Motion – Nya metoder för svårrekryteras personal. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 19/368
24 Motion – Införande av avgiftsfri kulturskola. Motionen skickas till
kommunstyrelsen för remittering.
Dnr KS 19/101
25 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019.
Dnr KS 19/130
26 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/144
27 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/145
28 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/146
29 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i
Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 december 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 106 (forts)

Dnr 2019-000062

Meddelanden
Dnr KS 2019/108
30 Medborgarförslag – Rusta upp vägen mellan Änge och Stavre.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 27 februari 2020.
Dnr KS 2019/249
31 Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad
översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars
2020.
Dnr KS 2019/271
32 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/238
33 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.
Dnr KS 2019/296
34 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/270
35 Medborgarförslag – Jägarexamen på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv svarar på
förslaget senast i maj 2020.
Dnr KS 2019/315
36 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.
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Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 december 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 106 (forts)

Dnr 2019-000062

Meddelanden
Dnr KS 2019/331
37 Medborgarförslag – Cykel och gångbro på gamla brofästena i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i maj 2020.
_____
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 december 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 107

Dnr 2019-000064

Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, C, önskar alla en god jul och avslutar med
att sjunga ser du stjärnan i det blå.
_____
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Utdragsbestyrkande
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KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

4 december 2019

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 98
§ 104

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
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Anteckningar

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

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L
E
E
E

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson)
Rasmus Ericsson

E

_______________________________________________________________________________________________________________
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2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 98
§ 104

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
-

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

L
L
(L)
E
(E)

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej

L

Ja

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Sture Hernerud
Niklas Rhodin
Maria Jacobsson
Annika Hansson (Sven Höckert)
Mikael Karlsson
Erika Öhlin
Leif Jonsson
Jenny Palin (Monica Dahlén)
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Katarina Rosberg (Rolf Lilja)
Claes-Göran Bergh
Pia Hernerud (Carina Grahn Hellberg)
Gabriella Carlsson
Göran Eleklint
Sven Höckert §§ 102-107
Carina Grahn Hellberg
Rolf Lilja
Monica Dahlén
Kjell Nilsson

(E)
E
E
E

Nej
Nej
Nej

Vänsterpartiet:
Marie Svensson (Krister Lundström)
Nehro Mostafaee
Mona Puttick (Ulla-Greta Rexner)
Ulla-Greta Rexner § 91, § 93, §§ 95-96
Krister Lundström §§ 102-107

Nej

Miljöpartiet de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´

Ja
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3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 98
§ 104

L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Niclas Höglund
Evert Jonsson
Hanna Stenmark

L

Nej

Nej

Vid upprop

31 L
10 E
41

21 Nej
20 Ja
41

21 Nej
20 Ja
41

Anteckningar

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

Jämtlands Väl Krokom:
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