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Varglyan, Valsjöbyn
Onsdagen den 10 juni 2009, kl 10.00 - 18.00

Beslutande:

Se bilaga 1 till protokollet

Övriga
deltagande:

Kommunsekreterare Anette Lihuvudh

Utses att justera:

Jörgen Blom och Elisabeth Svensson

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, tidagen den 23 juni 2009

Underskrifter

Sekreterare:

Paragrafer: 47

……………………………………………

- 69

Anette Lihuvudh
Ordförande:

…………………………………

Elisabeth Friberg
Justerande:

………………………………………………………………………………………………………………

Jörgen Blom

Elisabeth Svensson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdes
datum:

10 juni 2009

Datum för anslags
uppsättande:

Datum för anslags

24 juni 2009

nedtagande: 15

juli 2009

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrift:

…………………………………………………..

Anette Lihuvudh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/053

Öppnande
Ordförande Elisabeth Friberg, C, hälsar alla välkomna till dagens möte och
öppnar sammanträdet klockan 10.00.
Kommunfullmäktige får information enligt följande
*
*
*
*

Näringslivsveckan, Svenskt näringsliv, Ing-Marie Jirhed, LRF
Gränsefjell i Mittnorden, projektledare Ann-Louise Rönestål, Kjell Schive
Turismutvecklingen Jämtland-Härjedalen, Mats Forslund, VD JHT och
Anneli Åman, Turistkompaniet
Årets Bygd, Häggsjövik

Klockan 12.30 -13.00 har fullmäktige förmånen att se Valsjöbyns skolas version
av Mozarts Trollflöjten.
Vid upprop noteras 30 ledamöter och 10 ersättare, enligt bilaga 1 till protokollet.
En ej tjänstgörande ersättare deltar enligt bilaga 2 till protokollet.
Ordförande tackar Christer Andersson, Anita Fjällskog, Siv Nilsson och Kerstin
Westlund för allt arrangemang kring fullmäktigemötet i Valsjöbyn med mat, fika
och iordningställande av lokalen med mera.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i ÖstersundsPosten och
Länstidningen den 3 juni 2009. Kallelsen har gått ut till fullmäktiges ledamöter
den 28 maj 2009.
Följande frågor anmäls och medges få ställas
1

Rolf Lilja, S, fråga till socialnämndens ordförande Cristine Persson, C om
revisorernas insyn i driftsentreprenad i Föllinge.

Fullmäktige ajournerar sig, för lunch klockan 12.00-12.30, klockan 14.15-14.30
en kortare ajournering, för kaffe klockan 15.00-15.20 samt en kortare
ajournering klockan 17.00-17.10.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/046

Frågor
1

Rolf Lilja, S, frågar socialnämndens ordförande Cristine Persson, C, om
revisorernas insyn i driftsentreprenad i Föllinge. Revisorerna har begärt att
få direkt insyn i hur entreprenaden uppfyller avtalet mellan Krokoms
kommun och utföraren men deras begäran har tillbakavisats. Rolf Lilja, S,
vill nu veta om detta är sanktionerat av socialnämnden, socialnämndens
ordförande och/eller av förvaltningschef.
Cristine Persson, C, svarar att kommunrevisorerna inte har i uppdrag att
granska privata företag. De privata utförarna har egna revisorer som
granskar verksamheten. Kommunrevisorerna har i uppdrag att granska
socialnämnden. Det är socialnämndens uppgift att ställa rätt krav på den
aktuella driftsutföraren. Om det visar sig att socialnämnden inte håller sina
krav på utföraren så är det socialnämnden som revisorerna ska kritisera.
Socialnämndens krav ställs utifrån underlagets kvalitetskriterier och avtal.
Rolf Lilja, S, säger att revisorerna måste vara fria att själva gå in och se
hur de privata arbetar mot våra brukare.

Cristine Persson, C, svarar att om så skulle vara fallet måste lagen
ändras.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/046

Interpellationer
1

Jörgen Blom, V, ställer interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande Göte W Swén, M, om förorenade områden i Krokoms kommun.
På länsstyrelsens lista över objekt i länet med kraftiga föroreningar finns
Krokoms kommun med fyra gånger på ”topp-15 listan”
* Hissmofors sulfitfabrik
* Tornäs impregneringsanläggning
* Ytteråns tjärfabrik
* Bekämpningsmedelsförråd i Dundervattnet
Av dessa fyra objekt har kommunen tillsynsansvar i Ytterån och
Dundervattnet medan länsstyrelsen har tillsynsansvaret i Tornäs och
Hissmofors.
Hissmofors gamla sulfitfabrik är det allra mest förorenade området i hela
Jämtlands län! Kisaska finns spridd inom hela det gamla industriområdet
och i flera deponihögar , bl.a. bara några få meter från Indalsälven.
Kisaska finns även vid Nyheden som utfyllnadsmaterial under en
parkering och en fotbollsplan.
Kisaskan innehåller bly, koppar, zink och framför allt stora mängder
arsenik. På ett flertal ställen rinner kraftigt förorenat vatten rakt ut i älven
och området är fullt av dypölar med kraftigt missfärgat, oljelikt, vatten,
sönderrostade tunnor, skrot, däck, stålvajrar, utstickande järnrör bredvid
skoterleden, plast och rivningsmaterial! Till detta finns ett flertal skrotbilar,
bilbatterier, bränslefat, oljespill m.m.
Indalsälven nedanför Hissmofors kraftverk är ett viltrikt område med ett
stort fiskbestånd, bäver, klövvilt och många fågelarter, inklusive ett flertal
olika sjöfågel. Möjligheterna till rekreation i området är stora och fiske
förekommer flitigt.
Jörgen Bloms, V frågor är:

1
2
3
4
5

Justerandes signatur

Vilka åtgärder görs/kommer att göras av kommunen respektive
länsstyrelsen vid dessa fyra områden?
Hur stor är faran för människor och djurliv vid dessa områden?
Är riskanalyser gjorda inom dessa områden vid exempel häftig nederbörd
och höga vattenstånd, brand, rasrisker m.m?
Vem äger ansvaret att åtgärder utförs vid dessa områden?
Vilka är kostnaderna för att sanera respektive områden?

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/046

Interpellationer
Svar från Göte W Swén, M, på de två objekt som kommunen har tillsynsansvar
på.
Vilka åtgärder görs/kommer att göras av kommunen respektive länsstyrelsen
vid dessa fyra områden?
Ytteråns fd tjärfabrik: Inget utläckage av betydelse kan ses och för närvarande
är ingen insats från kommunens sida planerad. Ändras markanvändningen eller
nya uppgifter om området inkommer, så kan insatser komma att bli aktuella.
Dundervattnet: Kommunen kommer att följa de undersökningar/provtagningar
som kommer att göras på plats, preliminärt kommer de att utföras under
sommaren 2009. Undersökningarna kommer att genomföras i Statens
Fastighetsverks regi.
Hur stor är faran för människor och djurliv vid dessa områden ?
Den akuta hälsorisken för människor och djur bedöms för närvarande som låg.
Långsiktig negativ påverkan kan finnas och den är inte tillfullo utredd. I dessa
fall är de förorenade områdena till ytan små vilket är en fördel.
Är riskanalyser gjorda inom dessa områden vid exempelvis häftig nederbörd
och höga vattenstånd, brand, rasrisker m.m?
Riskanalyser är inte utförda i Ytterån och Dundervattnet. Det har ännu så länge
inte heller bedömts som aktuellt med hänsyn till hur det ser ut på plats,
mängden förorening och var den ligger i marken.
Vem äger ansvaret att åtgärda föroreningarna vid dessa områden?
Svaret på denna fråga kan bara klart besvaras, efter att den prövats i domstol. I
Ytterån har fastigheten bytt ägare under 2008 och ansvaret för föroreningarna
torde ligga helt och hållet på den nye fastighetsägaren. Vad gäller
Dundervattnets bekämpningsmedelsförråd torde den ansvarige vara Statens
Fastighetsverk.
Vilka är kostnaderna för att sanera respektive områden?
Vilka metoder som ska användas vid saneringen av objekten är inte helt
utredda, inte heller den ”exakta mängden” förorenad mark som ska saneras.
Därmed finns det ingen uträknad kostnad för saneringen av respektive område.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Interpellationer
Nils-Erik Werner, miljö- och hälsoskyddsinspektör, kommer vid ett senare
tillfälle ge kompletterande information i ärendet.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S och Rolf Lilja, S.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/054

Allmänhetens frågestund
Tina Stafrén, Ås, börjar med att tacka fullmäktige för att en matpolicy håller på
att arbetas fram.
Tina Stafrén informerar fullmäktige om en protest, som kommit till kommunen,
mot att Spinnrocken i Nälden ska läggas ner. Över 1500 personer över 18 år
har undertecknat protesten. Tina Stafrén tar upp om vårdtyngdsmätningen som
är gjord för ett år sedan som skulle ha varit gjord fyra gånger per år, samarbetet
med räddningstjänsten gällande larmet, Spinnrockens personals vårdinsatser
på Smedsgården, det riskfyllda med att flytta demenssjuka samt Sinnenas
trädgård som inte kommer de gamla tillgodo.
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande säger att kommunen
kommer att återkomma i frågan under budgetpunkten. Det är viktigt med
engagemang men kommunen måste också ha en ekonomi i balans.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S, Anne Catrine Hedman, Kd, Cristine
Persson, C och Jörgen Blom, V.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08/291

Svar på medborgarförslag om insändande av medborgarförslag via e-post
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt nedanstående.
___

Janne Näsvall, Krokom, föreslår i ett medborgarförslag, inkommet den 28
november 2008, att medborgarförslag ska kunna skickas in via e-post och fax.
Kommunfullmäktiges presidium har handlagt medborgarförslaget under våren
för inhämtande av uppgifter.
Det är ett bra förslag, som vi tackar för. Krokoms kommun arbetar på att få till
ett system som möjliggör användandet av den moderna tekniken för att skicka
medborgarförslag. Under året 2009 kommer kommunen att börja införa etjänsttekniken inom barnomsorgen, för att sedan successivt bygga vidare med
andra e-tjänster, t.ex. medborgarförslag, efter råd och lägenhet. I dagsläget kan
vi därför inte säga när det är möjligt.
Till att börja med lägger vi ut en blankett för Medborgarförslag på hemsidan.
Blanketten måste tills vidare skrivas under och inlämnas eller skickas till
Krokoms kommun enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Medborgarförslag via fax är inte lämpligt.
Beredande förslag
Kommunstyrelsen den 10 juni 2009, § 88.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08/195

Svar på medborgarförslag om lunch till alla barn som går i förskoleklass även
de som saknar fritidshemsplats____________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
_____

Bakgrund
Från Ingela Rönnestrand, Ås har inkommit ett medborgarförslag om att alla
barn som går i förskoleklass, även de som saknar fritidshemsplats, ska
serveras lunch.
Kommunfullmäktige remitterade förslaget, vid sitt möte den 18 juni 2008, till
barn- och utbildningsnämnden. I sin beredning av ärendet samråder nämnden
med samhällsbyggnadsnämnden. Medborgarförslaget går sedan vidare till
fullmäktige för beslut.
Den 24 februari 2009 har samhällsbyggnadsnämnden behandlat förslaget.
Nämnden föreslår fullmäktige bifalla det, då förslaget endast innebär en kostnadsökning med cirka 6.500 kronor per år.
Barn- och utbildningsnämnden har vid möte den 7 april 2009 beslutat föreslå
fullmäktige tillstyrka förslaget då det innebär en ringa kostnadsökning för samhällsbyggnadsnämnden.
Beredande förslag
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 7 april 2009
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 24 februari 2009
Medborgarförslaget
_____

Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/061

Dialog med revisionen
Evert Jonsson, revisor, presenterar tre revisionsrapporter, som ännu inte har
behandlats att berörda nämnder och styrelsen.
Stefan Fax, revisor, meddelar att rapporterna inte ligger på hemsidan med
anledning att de inte har besvarats ännu.
Fullmäktige kommer att delges svaren då dessa är klara.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, föreslår att fullmäktige vid dagens möte beslutar, som extra
ärende, att det alltid förs in i avtal om att kommunens revisorer ska kunna ha
insyn i entreprenörernas verksamhet.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, förslag.
Enligt kommunallagens 5 kap 32 § kan ett brådskande ärende få avgöras trots
att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om att
göra det.
Yttrar sig gör också Stefan Fax, revisor, Cristine Persson, C, Maria Söderberg,
C och Jörgen Blom, V.
_____
En ajournering begärs klockan 14.15-14.30.
_____
Propositionsordning
Efter att ha frågat fullmäktigeförsamlingen om ett sådant ärende ska införas på
dagordningen finner ordförande att fullmäktige inte är enig i frågan och därför
tas ärendet inte upp till behandling vid dagens möte.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation mot att
frågan, om att kommunens revisorer ska kunna ha insyn i entreprenörernas
verksamhet, inte tas upp vid dagens fullmäktigemöte.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av motioner och medborgarförslag
Det har inte kommit in några motioner eller medborgarförslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/124

Delårsrapport första kvartalet 2009
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige lägger kvartalsrapporten till handlingarna.

Det bör dock poängteras att kommunstyrelsen under april och maj har
agerat vad gäller att minska kommunens kostnader och därmed förbättra
resultatet för året.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter tre månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2008 upprättats.
Med hänsyn tagen till den skattekraftsprognos som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) lämnade den 23/4 2009, är kommunens prognostiserade
resultat -4,4 mkr för helår. Detta är 19,2 mkr sämre än budgeterat (budgeterat
resultat +14,8 mkr). Budgetavvikelser framgår av ekonomiska driftssammandrag.
Det bör dock poängteras att kommunstyrelsen under april och maj har agerat
vad gäller att minska kommunens kostnader och därmed förbättra resultatet för
året.
Nämnderna har även haft i uppdrag att kortfattat kommentera måluppfyllelsen.
Så har skett förutom från Samhällsbyggnadsnämnden.
I denna första rapportering avseende mål har resp nämnd själv fått kommentera
utan stöd av rapportmall. En sådan mall är under framtagande inför delårsrapporten.
En kort muntlig rapport ges också per april månad 2009.
Underlag för beslut
Kvartalsrapport; måluppföljning från nämnderna april 2009
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår att
kommunfullmäktige lägger kvartalsrapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsen under april och maj har agerat vad gäller att minska
kommunens kostnader och därmed förbättra resultatet för året.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/124

Delårsrapport första kvartalet 2009
Christer Toft, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Stefan Fax, revisor och Britt Carlsson, S.
Propositionsordning
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att det blir fullmäktiges
beslut.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar budgetdirektiv rambudget 2010,
plan 2011 – 2012.

2

På sidan 8, överst på sidan under rubriken socialnämnden, ändras till att
socialnämnden medges göra en minskning av särskilda boendeplatser,
omfördelning av korttidsplatser och LSS-boende.

3

På sidan 9, under rubriken samhällsbyggnadsnämnden ska tredje stycket
lyda ”Fullmäktige kommer att besluta om kostpolicy. Budget för
planperioden medger fortsatt inköp av ekologiska livsmedel på nuvarande
nivå cirka 10%”. Resten av stycket stryks.

4
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats på 22,52.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har ett gynnsamt läge. De senaste 8 åren har kommunen
redovisat goda ekonomiska resultat, bostadsområden byggs ut och viktigast av
allt, befolkningen växer.
Ett medvetet beslut togs om avsteg från kommunens resultatmål för 2009, för
att möta och främja befolkningstillväxten genom investeringar riktade mot skola
och barnomsorg.
Under hösten 2008 kom en lågkonjunktur som påverkar hela världen. Enligt
många ekonomer befinner vi oss nu i den djupaste ekonomiska krisen efter
1930-talet. Även Krokoms kommun påverkas. Skattekraften sjunker i hela riket
p g a sjunkande produktivitet i lågkonjunkturens kölvatten. Samtliga kommuners
skattekraft är sammankopplade via bl.a. det kommunala utjämningssystemet.
Det gör att hela landet påverkas direkt även om arbetsmarknaden ännu inte är
lika hårt drabbad i vår kommun.
Redan under hösten togs prognoser fram om den kommande lägre skattekraftsutvecklingen. Det föranledde att kommunfullmäktige i november beslöt att
sänka ramarna för budgetåret 2010 med sammanlagt 10 miljoner kr.
Efter fullmäktiges beslut om budget för 2009, ramar för 2010 – 2011 har det
ekonomiska läget fortsatt att försämras. Varje ny skattekraftsprognos har varit
sämre än den tidigare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Åtgärder för 2009
Kommunstyrelsen har den 1 april beslutat om ett åtgärdsprogram för att sänka
utgifterna för 2009 då den första kvartalsuppföljningen visar ett underskott för
2009. Beslutet innebär stor återhållsamhet på inköp, kurser och konferenser.
Innan tjänster återbesätts ska överordnad rådfrågas.
Förutsättningar 2010 och plan 2011 - 2012
Kommunsektorn får viss kompensation från staten. Regeringen tillskjuter 7
miljarder 2010 och ytterligare 5 + 5 miljarder 2011 och 2012. Detta innebär att
Krokoms kommun får tillskott med 7,5 miljoner 2010 och 5,5 miljoner för
vardera 2011 och 2012.
Denna kompensation kommer dock inte att räcka, samtidigt som skattekraftsprognoser visar på fortsatt försämring i kommunernas ekonomi.
För att uppnå ett positivt ekonomiskt resultat de kommande åren måste därför
ytterligare ramsänkningar genomföras. Men trots den ekonomiska krisen har vi
målet att Krokoms kommun fortsätter att upprätthålla god kvalitet i verksamheterna, vård, skola och omsorg. Samtidigt ser vi också att det är mer fördelaktigt att genomföra de nödvändiga investeringarna i en lågkonjunktur än i en
brinnande högkonjunktur.
Kommunfullmäktige föreslås därför att tillfälligt under planperioden frångå de
ekonomiska målen. Resultatmålen för respektive år under planperioden syns i
budgeten.
MÅL för verksamheterna
Kommunfullmäktige har för 2009 fastställt kommunfullmäktiges vision, kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens övergripande mål. Mål för 2010
föreslås enligt rambudgetdokumentet. Samtliga nämnder ska inför 2010 års
budget, med KFs-målbeslut som grund, arbeta fram några egna mätbara mål
för verksamheterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 56 (forts)

10 juni 2009
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Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Skattesats
Kommunens skattesats 2010 ska vara 22,52 (oförändrad)
Ramar för nämnderna 2010

Kommunfullmäktige
Innebär ett sparkrav på -0,1 mkr jmf 2009 års budget.
Kostnadsminskningar ska ske inom befintlig organisation.

Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
oförändrade ramar för dessa tre nämnder
Kommunstyrelsen
Sparkrav 2010 på totalt -2,8 miljoner jmf 2009 års
budget och ytterligare -0,5 mkr år 2011

Ny ram
2010
1,7 milj

2011
1,7 milj

Ny ram
2010
0,8 milj
0,2 milj
1,0 milj

2011
0,8 milj
0,0 milj
1,0 milj

47,2 milj

46,7 milj

Redan beslutat är minskning av en tjänst i näringslivsorganisationen.
Direktiv:
-Översyn av administrationens organisation
för att göra effektiviseringar vid personalavgångar.
-Översyn av färdtjänstresor.
-Allmän återhållsamhet.
-Personalprogrammet minskar under projekttid med EU-medel.
-KomVux och LärCentrum effektiviseras ang lokalanvändning och teknik.
-Behovet av vuxenutbildning kan öka under perioden och för detta ska
möjligheter finnas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 56 (forts)
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Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Ny ram
2010
2011
(15,0 milj 15,5 milj)

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Detta inkluderar IVPA Rönnöfors
Jämtlands Gymnasieförbund
I sparkravet är även inräknat lägre antal gymnasieelever.

(65,8 milj 65,0 milj)

Socialnämnden.
216,8 milj 212,7 milj
Sparkrav 2010 på totalt -7,2 jmf 2009 års budget och
ytterligare -4,1 mkr år 2011
Direktiv:
I socialnämndens budgetram ligger en uppräkning
av anslaget till IFO. Uppräkning görs med
3 miljoner kr som är öronmärkta.
Ännu har ingen större ökning synts i kommunens utbetalningar
men lågkonjunktur medför större påfrestningar i samhället
och ett ökat behov kan förutses.
Socialnämnden medges göra en minskning med 10 särskilda boendeplatser,
omfördelning av korttidsplatser och LSS-boende.
Arbetsmarknadsprojektet Navigator fullföljs och verksamhetens behov och
utveckling följs för nytt ställningstagande inför 2011.
Gemensamt för alla tre nämnder BUN, SOC och SABY görs
en översyn av respektive nämnds bemanningspooler
för att finna en effektivare organisation.
Ny ram
2010
2011
197,2 milj 198,3 milj

Barn och utbildningsnämnden
I ramen ligger besparingar för 2010 med -6,7 milj kr och
utökningar till följd av volymförändringar med +4,1 mil kr.
För 2011 besparingar med ytterligare -2,8 milj kr, och
utökningar till följd av volymförändringar med +3,9 mkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 56 (forts)

10 juni 2009
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Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Direktiv: Antalet små barn i kommunen fortsätter att öka och därmed behoven
av barnomsorg.
Fullmäktige har beslutat om vårdnadsbidrag som infördes januari 2009. I ram
för planperioden ligger 600.000 kr till vårdnadsbidrag.
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att till fullmäktige, efter årets slut
2009 presentera en utvärdering av hur vårdnadsbidraget använts, framtida
behov och vilka alternativa kostnader kommunen haft om vårdnadsbidraget ej
funnits.
Nämnden har för närvarande en skolutredning på remiss.
Organisatoriska förändringar inom skolorganisationen förväntas ske
under planperioden. Flytt av verksamhet för ett antal skolor kan komma ifråga.
Ramminskningen innebär sänkta nyckeltal i både skola och barnomsorg och
minskade fortbildningsresurser. PIM-satsningen ska dock fullföljas.
Föreningsvaktmästartjänsten kvarstår.
Bibliotekens öppethållande och antal ses över.
Öppethållandetiderna för baden ses över.
En fortlöpande uppföljning ska göras på förändringar i barn- och elevantalet,
satt i relation till den plan för utökning av verksamheten som finns.
Gemensamt för alla tre nämnder barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden görs en översyn av respektive nämnds
bemanningspooler för att finna en effektivare organisation.
I rambudget för 2010 tas hela besparingen på 700.000 kr ur barn- och
utbildningsnämndens ram. Detta justeras mellan nämnderna efter den
gemensamma utredningen.
Ny ram
2010

2011

Samhällsbyggnadsnämnden
Plus effekt av skola Ås etapp 1
I ramen ligger besparingar för 2010 med -4,5 milj kr och
utökningar till följd av nybyggda förskolor med +2,1 milj kr.
För 2011 besparingar med ytterligare -0,6 milj kr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

109,7 milj 109,1 milj
2,0 milj 4,8 milj

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 56 (forts)

10 juni 2009

Sida

19

Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Direktiv:
Enligt verksamhetens förslag medges kostnadsreduceringar genom återhållsamhet för konsultkostnader, inom egna fastigheter, omorganisation av
lokalvård, park och planenheten.
Fullmäktige kommer att besluta om kostpolicy. Budget för planperioden medger
fortsatt inköp av ekologiska livsmedel på nuvarande nivå ca 10% och vegetarisk
lunch serveras 1 ggr/vecka i barnomsorg och skola.
Lunchpriset för personal i barnomsorg och skola höjs med 10 kr/portion till 45
kr.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att omförhandla hyror med
Krokomsbostäder AB.
Kvartalsvis ska rapport lämnas till kommunstyrelsen om läget beträffande
industri- och bostadsexploatering. Såväl ekonomisk redovisning av
investeringar, som aktuell situation avseende byggande, tomtkö, hushållssammansättning ska ingå. Rapporten ska också innehålla förteckning över
fastigheter som ska avyttras.
Gemensamt för alla tre nämnder barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden görs en översyn av respektive nämnds
bemanningspooler för att finna en effektivare organisation.
Ny ram
2010
2,2 milj

2011
2,2 milj

Kommunstyrelsens förfogandeanslag
Anslaget är redan delvis intecknat för medfinansiering
av projekt men sänks med 300.000 under planperioden.

0,6 milj

0,6 milj

Utvecklingsanslag/projektfinansiering
Anslaget är helt intecknat för planperioden som
medfinansiering till beviljade Mål 2 och Inter reg projekt.

1,0 milj

1,0 milj

Bygg och miljönämnden
En ramminskning med 100.000 kr.

Årens budgetresultat fastställs till
2010
+ 6,7 miljoner

Justerandes signatur

2011
+5,8 miljoner

Utdragsbestyrkande

2012
+8,4 miljoner

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 56 (forts)
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Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Lokalkostnader
Samhällsbyggnadsnämndens möjligheter till kostnadsminskningar är till del
beroende av barn- och utbildningsnämndens respektive socialnämndens beslut
om förändringar i verksamheter. En tät samverkan mellan nämnderna ska föras
kring detta.
Investeringar
Investeringsvolymerna för planperioden framgår av investeringsplanen i
rambudget.
Planen följer i stort samma inriktning som föregående års planer, med vissa
justeringar i tid. Några mindre investeringsobjekt som inte ansetts nödvändiga
har strukits eller skjutits på framtiden.
Investeringsvolymen är fortsatt hög främst för att kunna möta ökade behov inom
skola och barnomsorg.
Fortlöpande avstämningar ska göras med avseende på befolkningstillväxt och
inflyttning/nybyggande, men även byggkostnadsutveckling. Detta ska sättas i
relation till investeringsplanen och till de prognoser som ligger till grund för de
investeringar som är kopplade till befolkningsförändringar. I de fall en
investering inte går att hantera inom befintlig plan, ska detta rapporteras till
kommunstyrelsen för förnyat ställningstagande i fullmäktige.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget, om att kommunfullmäktige
antar budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 – 2012 från den 19 maj 2009,
med två ändringar. På sidan 8 överst på sidan under rubriken socialnämnden
ändras till att socialnämnden medges göra en minskning av särskilda
boendeplatser, omfördelning av korttidsplatser och LSS-boende. På sidan 9
under rubriken samhällsbyggnadsnämnden ska tredje stycket lyda ”Fullmäktige
kommer att besluta om kostpolicy. Budget för planperioden medger fortsatt
inköp av ekologiska livsmedel på nuvarande nivå cirka 10%. Resten av stycket
stryks.
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget, oförändrad skatt samt bifall till
Maria Söderbergs, C, ändringsyrkanden.
Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget samt bifall till Maria Söderbergs,
C, ändringsyrkanden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
För socialdemokraterna yrkar Christer Toft, S, om budgetramar inom följande
delar
Kommunstyrelsen
47,0
Socialnämnden
216,9
Barn- och utbildningsnämnden
195,7
Samhällsbyggnadsnämnden
107,2
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Johan Åsenlund, S, yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Anne Catrine Hedman, Kd yrkar bifall till grundförslaget samt avslag till
oppositionens förslag.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget och till Maria Söderbergs, C
tilläggsyrkanden.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslagets förslag om oförändrad skattesats.
Övriga som yttrar sig är Karin Wallén, C, Lisa Sallin, M, Mona Puttick, V och
Britt Carlsson, S.
_____
En ajournering begärs klockan 17.00-17.10.
_____
Propositionsordning
Det finns två förslag till rambudget och det är grundförslaget från majoriteten
samt förslag från socialdemokraterna med tillstyrkan från Vänsterpartiet.
Det finns ett förslag om oförändrad skattesats.
Det finns två ändringsyrkanden från Maria Söderberg, C.
Ordförande kommer först att ställa proposition på Maria Söderbergs, C,
ändringsyrkanden, punkt för punkt, bifall mot avslag.
Sen kommer ordförande att ställa proposition på grundförslaget mot förslaget till
rambudget från socialdemokraterna.
Sist ställer ordförande proposition på förslag om oförändrad skattesats.
Propositionsordningen godkännes.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Efter proposition på ändringsyrkande på sidan 8, överst på sidan under rubriken
socialnämnden, om ändring till att socialnämnden medges göra en minskning
av särskilda boendeplatser, omfördelning av korttidsplatser och LSS-boende
finner ordförande att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition på ändringsyrkande på sidan 9, under rubriken
samhällsbyggnadsnämnden, där det föreslås att tredje ska stycket lyda
”Fullmäktige kommer att besluta om kostpolicy. Budget för planperioden
medger fortsatt inköp av ekologiska livsmedel på nuvarande nivå cirka 10%”.
Resten av stycket stryks. Ordförande finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Efter proposition på grundförslaget mot socialdemokraternas förslag till
rambudget finner ordförande att fullmäktige bifaller grundförslaget från den
19 maj 2009.
Efter proposition på oförändrad skattesats finner ordförande att fullmäktige
bifaller förslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation, mot
majoritetens förslag till rambudget, till förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Ekonomienheten
Nämnderna
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 57
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Dnr KS 09/123

Ägaridé och Ägardirektiv Krokomsbostäder AB 2009 och tills vidare
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägaridé och ägardirektiv för Krokomsbostäder
AB 2009 och tills vidare, med ett tillägg om att lägga till ordet service efter
bra kvalité, i första stycket, under rubriken Ägaridé.
_______________________________________________________________
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 april 2009
Ägaridé och Ägardirektiv för Krokomsbostäder AB år 2009
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, föreslår att ordet service läggs till efter bra kvalité, i första
stycket, under rubriken Ägaridé.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår fullmäktige
anta ägaridé och ägardirektiv för Krokomsbostäder AB, tills vidare.
Det finns ett tilläggsyrkande från Cristine Persson, C.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandet och sedan
proposition på grundförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på tilläggsyrkande, om att lägga till ordet service efter bra
kvalité, i första stycket, under rubriken Ägaridé, finner ordförande att fullmäktige
bifaller det.
Efter proposition på grundförslaget, om att fullmäktige antar ägaridé och
ägardirektiv för Krokomsbostäder AB, tills vidare, finner ordförande att
fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Krokomsbostäder AB
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 58
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Dnr KS 09/132

Årsredovisning för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2008
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2008 för Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar för Krokoms kommuns del förbundsdirektionen för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten år 2008.
_____

Bakgrund
Årsredovisning för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2008 har
överlämnats till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på +550 tkr.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Underlag för beslut
Årsredovisning för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2008
Revisionsberättelse
_____

Kopia

Justerandes signatur

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Strömsunds och Östersunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 09/067

Ägardirektiv Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2010-2012
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2010-2012.
_______________
_____________________________________________

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 april 2009
Ägardirektiv för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund,
upprättat i maj 2009
_____

Kopia

Justerandes signatur

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Östersunds och Strömsunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 09/131

Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2008
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2008 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar för Krokoms kommuns del förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund ansvarsfrihet för verksamheten år
2008.
_______________

Bakgrund
Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2008 har överlämnats till
medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på -6,5 mkr. Detta efter en återbetalning till
ägarkommunerna på sammantaget 5,6 mkr. För Krokoms del innebär dock
avräkningen för 2008 att kommunen gjorde en slutbetalning på 2,0 mkr till
förbundet. Detta på grund av ett för lågt budgeterat ägarbidrag i vår egen
budget för 2008. Jämfört med Gymnasieförbundets egen budget för 2008 var
underskottet 851 tkr.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Underlag för beslut
Årsredovisning för Jämtlands gymnasieförbund 2008
Revisionsberättelse
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund
Bräcke, Ragunda och Östersunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 09/066

Ägardirektiv 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat den 12 maj 2009.

2

För revision av förbundets verksamhet ska direktionen avsätta 273.000
kronor.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Enligt konsortialavtalets § 3 ska kommunerna utfärda gemensamma ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och verksamhetsplanering.
Ägardirektiven utarbetas vid ägarmöten bestående av en ledamot från varje
medlemskommun, vilken representerar ett röstetal som motsvarar kommunens
andel av antalet ledamöter i direktionen. För fastställande av ägardirektiv krävs
kvalificerad majoritet med 75%.
Ägardirektiven som medlemskommunerna fastställer tas fram samtidigt med
budgetprocessen i kommunerna.
Ägardirektiven utgör basen för förbundets budgetarbete. Slutligt bidrag räknas
fram enligt § 8 i Förbundsordningen. Gymnasieförbundet har att fastställa
elevplatspriser gällande 2010. Ägardirektiven fastslår medlemskommunernas
ersättning till gymnasieförbundet genom att ange hur elevplatspriset får
justeras.
Vid ägarmöte mellan medlemskommunerna måndagen den 11 maj 2009
överenskoms att uppdra åt ägarkommunernas kommunchefer att tillsammans
med gymnasieförbundet se över platspriserna och eventuellt justera dessa
under hösten 2009, efter förbundets halvårsuppföljning.
Ägarmötet enades också om att förbundet inför 2010 ska räkna med en
schablonmässig uppräkning av kostnaderna för löner och övriga utgifter på
1,8 % samt att tillskjuta 400.000 kronor för den löneökning som skett utöver
beräknad ram. Utifrån den sänkta arbetsgivaravgiften på ca 1 % och att ägarsamrådet enades om att lägga ett sparkrav på förbundet för att minska
kommunernas ersättning till förbundet med 10 Mkr, ska kostnaderna sammantaget minskas med 11,2 Mkr eller uttryckt i procent 2,8 %.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 09/066

Ägardirektiv 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund
Sammantaget med uppräkningen utifrån beräknade kostnadsökningar under
2010 och nedräkningen utifrån sparkrav och lägre arbetsgivaravgift, innebär
detta att platspriserna ska räknas ner med i genomsnitt 2,0 %.
Ägarmötet enades slutligen om att medge att gymnasieförbundet får nyttja
maximalt 7,5 Mkr av det upparbetade kapitalet för att möta en del av
besparingskravet för 2010
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 maj 2009-05-18
Förslag till ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund 2009-05-12
_____

Kopia

Justerandes signatur

Bräcke, Ragunda och Östersunds kommuner
Jämtlands Gymnasieförbund
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 62

10 juni 2009

Sida
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Dnr KS 09/069

Upphandlingspolicy, samarbetsavtal och reglemente fr o m 1 juli 2009.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar Upphandlingspolicy inklusive samarbetsavtal
och reglemente att gälla från och med den 1 juli 2009.

2

Upphandlingspolicyn fastställs för all kommunens upphandling, det vill
säga såväl för den upphandling som sker genom gemensamma nämnden
för upphandlingssamverkan (upphandlingskontoret) som för den upphandling som sker inom kommunen i övrigt, inklusive direktupphandling.
_____

Bräcke, Ragunda och Strömsunds kommuner har nu anmält att de önskar ansluta sig till upphandlingssamverkan i form av den Gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan, GNU. Upphandlingskontoret har av den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fått i uppdrag att göra en översyn
av upphandlingspolicyn. Förslaget har därefter tagits upp i gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan den 23 februari 2009. Nämnden
rekommenderar respektive samverkande kommun att anta förslaget till ny
upphandlingspolicy för all sin upphandling, det vill säga såväl den som sker
genom gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, upphandlingskontoret, som för den som sker inom kommunen i övrigt inklusive direktupphandling.
Bakgrund
Då Bräcke, Ragunda och Strömsunds kommuner nu önskar ansluta sig till
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan erfordras en revidering av
samarbetsavtal och reglemente.
I förslagen till nytt samarbetsavtal och till nytt reglemente är endast redaktionella ändringar gjorda. Kommunstyrelsen i Krokoms kommun hade vid
sammanträde 1 april 2009 synpunkter på skrivningar i samarbetsavtal och
reglemente. Dessa får tas upp för diskussion vid senare tidpunkt för att
upphandlingspolicyn ska kunna beslutas i respektive kommuns fullmäktige före
sommaruppehållet.
Den nu gällande upphandlingspolicy har gällt från den 1 mars 2007. Förutom
redaktionella ändringar har under ”Direktupphandling” gjorts en mindre uppräkning av gränserna för när direktupphandling får tillämpas. Det diskuteras för
närvarande inom Finansdepartementet om att eventuellt skriva in fasta belopp i
Lag om offentlig upphandling och i så fall ersätts våra belopp av dessa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 62 (forts)

10 juni 2009

Sida
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Dnr KS 09/069

Upphandlingspolicy, samarbetsavtal och reglemente fr o m 1 juli 2009.
Under ”Sociala och etiska krav” har antidiskrimineringsklausulen utgått, då den
har visat sig ha negativa effekter på framförallt små och medelstora företags
möjligheter att lämna anbud vid offentliga upphandlingar samt dessutom vara
svår att tillämpa i praktiken. Enligt förbundsjurist Ulf Palm på Sveriges
Kommuner och Landsting är det idag, till skillnad mot för 3-4 år sedan, ovanligt
att man skriver in sådana klausuler i upphandlingspolicys, just av den anledningen att de är svåra att tillämpa.
Vid möte med den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan den 6
april, beslutades att tillföra en mening under rubriken Principer. ”De leverantörer
och entreprenörer som anlitas förutsätts följa all för uppdraget relevant
lagstiftning”.
Utgångspunkten har varit att ta fram en policy som tydliggör och ger vägledning
för de samverkande kommunernas upphandling, detta riktat till såväl förtroendevalda politiker och tjänstemän som presumtiva leverantörer. Policyn utgår självfallet från Lag om offentlig upphandling men har också, så långt det varit möjligt,
strävat efter att beakta politiska synpunkter när det gäller miljökrav, sociala krav
etc.
För att ytterligare tydliggöra möjligheter och begränsningar har en tillämpningsföreskrift tagits fram. Tanken är att denna inte ska bli föremål för politiskt beslut,
utan hanteras i vanlig ordning i tjänstemannaorganisationen. Detta är ingen
förändring från tidigare utan även enligt tidigare avtal har tillämpningsföreskrifter
fungerat som riktlinje vid behov. Detta kan dock innebära att frågeställningarna
kommer upp som enskilda ärenden, motioner och som medborgarförslag
framöver.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 27 april 2009
Upphandlingspolicy den 2 februari 2009
Samarbetsavtal
Reglemente
Protokollsutdrag 6 april 2009 GNU
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunchefer i de samverkande kommunerna
Karin Näslund, upphandlingssamordnare Krokoms kommun
Upphandlingskontoret
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 63

10 juni 2009

Sida
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Dnr KS 09/107

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet för psykiskt
funktionshindrade
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsberättelsen.

2
Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet för psykiskt
funktionshindrade i Jämtlands län har överlämnats till kommunen.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade
Bergs, Bräcke Härjedalens, Ragunda, Strömsunds, Åre och
Östersunds kommuner

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 64

10 juni 2009

Sida
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Dnr KS 09/062

Övertagande av Aktiebolaget LB Kiel Ås AB, org nr 556584, ägare av
_______
Jämtkrafthallen
Kommunfullmäktiges beslut
1

Fullmäktige utser kommunstyrelsens presidium att utgöra styrelse i
bolaget. Göte W Swén, M, väljs till ordförande, Maria Söderberg, C, till
vice ordförande och Christer Toft, S, till ledamot. Dessa väljs för tid enligt
förslag till bolagsordning.

2

Till personlig suppleant för Göte W Swén, M utses Jörgen Blom, V, till
suppleant för Maria Söderberg, C, utses Mi Bringsaas, S och som
suppleant för Christer Toft, S, väljs Elisabeth Friberg, C. Dessa väljs på
samma tid som ledamöterna.

3

Till ombud för ägaren utses Rolf Lilja, S, både för första och kommande
bolagsstämmor och som ersättare utses Ulf Jonasson, C.

4

Fullmäktige beslutar om ny bolagsordning, att antas vid första stämman
som hålls efter att kommunen övertagit bolaget.

5

Fullmäktige beslutar om följande namnförslag för bolaget,
Jämtidrottshallen i Ås AB, Jämtidrottshallen Ås AB, Jämtidrottshallen AB
eller fastighetsbeteckningen.

6

Fullmäktige beslutar att som lekmannarevisor utse Evert Jonsson, revisor
och som lekmannarevisorssuppleant, utse Anders Almling, revisor. Dessa
ska väljas på 4 år, enligt förslag till bolagsordning.

7

Fullmäktige bemyndigar kommunchef Elisabet Sjöström att ha rätt att göra
mindre justeringar av icke principiell karaktär i bolagsordning, stämmoprotokoll och i de blanketter/ansökningshandlingar som Bolagsverket
behöver. Detta för att minimera tidsspillan i det fall någon uppgift i någon
av dessa handlingar inte fyller Bolagsverkets krav.

8

Fullmäktige beslutar att kommunchef Elisabet Sjöström har rätt att för
kommunens räkning ta emot de handlingar som följer med bolaget
(aktiebok, aktiebrev, räkenskaper etc) enligt överenskommelse med
nuvarande ägare av bolaget. Denna person ska även ha rätt att delegera
denna rätt vidare till annan anställd inom kommunen, eller representant för
Swedbank (kommunens bank) eller annan lämplig part.

9

Fullmäktige beslutar i punkterna 1-8 under förutsättning av att det inte är
några oklarheter i räkenskaperna vid övertagandet.
_______________________________________________________________
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 64 (forts)

10 juni 2009

Sida
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Dnr KS 09/062

Övertagande av Aktiebolaget LB Kiel Ås AB, org nr 556584, ägare av
Jämtkrafthallen
Bakgrund
Fullmäktige beslutade den 11 februari 2009 att nyttja optionsrätten för köp av
Jämtkrafthallen i Ås, samt förvärv av samtliga aktier i rubricerat bolag (Kf § 22
Dnr Ks 09/062).
Tillträdesdag/dag för ägarbyte i bolaget beräknas till den 30 juni 2009.
Underlag för beslut
Kommunfullmäktiges beslut Kf §22 Dnr Ks 09/062
Tjänsteutlåtande
Förslag till ny bolagsordning

2009-02-11
2009-05-12
2009-05-12

Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att fullmäktige beslutar i punkterna 1-8 under
förutsättning av att det inte är några oklarheter i räkenskaperna vid
övertagandet.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget samt ett tilläggsyrkande
från Maria Söderberg, C.
Ordförande kommer att ställa proposition på punkterna 1-8 var för sig och
sedan på tilläggsyrkandet.
Efter proposition på punkterna 1-8, var för sig, finner ordförande att fullmäktige
beslutar enligt grundförslaget.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att fullmäktige bifaller det
och för in det som punkt nummer 9 under beslut.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Elisabet Sjöström, kommunchef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Göte W Swén, Maria Söderberg, Christer Toft, Jörgen Blom,
Mi Bringsaas, Elisabeth Friberg, Rolf Lilja, Ulf Jonasson,
Evert Jonsson, Anders Almling

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 65

10 juni 2009

Sida
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Dnr KS 08/146

Motioner om ett GMO-fritt Jämtland och Härjedalen
Kommunfullmäktige beslut
1

Motionen bifalls genom att kommunen principiellt ställer sig bakom målet
att Krokoms kommun och Jämtlands län ska vara en GMO-fri zon. Det
ligger dock utanför kommunens kompetensområde att besluta att inga
genetiskt modifierade grödor odlas i kommunen eller försäljs i butiker.

2

Motionen bifalls också i den del som avser kommunens upphandlingspolicy vid upphandling av livsmedel och i fortsättningen ska kommunen
ställa kvalitetskrav att upphandling av livsmedel, avseende märkningspliktiga mängder, som är baserade på genetiskt modifierade grödor inte
ska köpas in till kommunal verksamhet.

3

Verksamheter på kommunens mark, ägd eller arrenderad, ska vara
GMO-fria.

4

Krokoms kommun ska, bland annat genom informations- och kunskapsspridning och i samverkan med berörda aktörer, verka för GMO-fritt
lantbruk och handel inom kommunens geografiska område.
_________________________

Bakgrund
Maria Söderberg, C, respektive Sture Marklund, V, Mona Puttick, V, Eva-Britt
Jonsson, V och Jörgen Blom, V, har i två likalydande motioner yrkat:
-

att Krokoms kommun ställer sig bakom kravet att utropa Krokoms kommun
till en GMO-fri zon med följande mål:
Ett Jämtlands län där inga genetiskt modifierade grödor odlas vare sig på
åkrarna, i trädgårdslanden, i skogen eller i fältförsök. Ett län där ingen mat
produceras med hjälp av genetiskt modifierade grödor och där ingen gen
modifierad mat återfinns i våra butiker.

-

att Krokoms kommun tar beslut om att i sina upphandlingsregler kräva att
de livsmedel som ska köpas in, inte ska bygga på genetiskt modifierade
grödor.

-

att Krokoms kommun skriver in en målsättning att inom kommunens
gränser ska inga kommersiella odlingar eller fältförsök med GMO
förekomma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 65 (forts)

10 juni 2009

Sida
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Dnr KS 08/146

Motioner om ett GMO-fritt Jämtland och Härjedalen
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslagets fyra punkter.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställarna

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 66

10 juni 2009

Sida

36

Dnr KS 09/049

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för ny utredning då socialt
ansvarig sjuksköterska inte behöver vara en sjuksköterska.
____________________________________________________________
Bakgrund
Britt Carlsson, S, föreslår i motion att Krokoms kommun inrättar en tjänst som
socialt ansvarig sjuksköterska för att säkerställa den sociala kvaliteten i vård
och omsorg för enskilda vårdtagare.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är anställd i kommunen utifrån att det
inte finns läkare anställd. Hon har det medicinska ansvaret upp till sjuksköterskenivå. Det finns ett tydligt lagstadgat ansvar och mandat för MAS:ens
arbetsuppgifter utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.
När det gäller socialtjänstlagen (SoL) så är det chefer och arbetsledare som har
det övergripande ansvaret för att det finns uppföljningssystem för att säkerställa
den vård och omsorg som är beviljad.
Biståndshandläggarna är de som beviljar beslut om insatser utifrån Socialtjänstlagen.
Det finns idag system för kvalitetsuppföljning av beviljade och utförda SoLtimmar och HSL-timmar inom hemtjänsten.
Inom särskilt boende och hemtjänst finns genomförandeplaner som följs upp
regelbundet, exempelvis Lex Sarah. Det följs upp med enkäter till både
vårdtagare och anhöriga. Motsvarande inom HSL är Lex Maria.
Regelbundna träffar genomförs där arbetsledare, biståndshandläggare,
distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och vårdpersonal finns med.
Det finns rutiner för riskbedömningar och checklistor för bland annat avvikelser
och fallolyckor.
Kvalitetssystemet är under revidering och där kommer de olika yrkesgruppernas
ansvarsområden tydligt att framgå.
Socialnämnden föreslår avslag till motionen med motiveringen att det inom
socialförvaltningen redan finns ett kvalitetssystem för att säkerställa den
sociala kvaliteten i vård och omsorg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf 66 (forts)

10 juni 2009

Sida
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Dnr KS 09/049

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska
Beredande förslag
Utlåtande den 11 maj 2009
Socialnämnden den 7 april 2009
Tjänsteutlåtande den 17 mars 2009
Yrkanden/förslag
Britt Carlsson, S, yrkar bifall till motionen.
Jörgen Blom yrkar på återremiss för ny utredning då en socialt ansvarig
sjuksköterska inte behöver vara en sjuksköterska. Det räcker med att det är
en ansvarig person.
Propositionsordning
Det finns tre förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår avslag
till motionen, bifall till motionen samt ett återremissyrkande.
Ordförande börjar med att ställa proposition på återremissyrkandet. Om det
inte får gehör så ställer ordförande proposition på grundförslaget mot
förslag om bifall till motionen.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner
ordförande att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras senare.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 67

10 juni 2009

Dnr KS 09/036

Valärenden
Det görs inga val vid dagen fullmäktigemöte.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

10 juni 2009

Sida
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Kf § 68
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande handlingar:

1

Dnr 22
Socialförvaltningen Krokom: 090402, kvartalsrapport 2009Q1 till
Länsstyrelsen i Jämtlands län

2

Dnr 28
Familjerådgivningen Östersund: 090529, årsredovisning och verksamhetsberättelse

3

4

Dnr KS 05/164
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 090508, överklagan till
Länsrätten i Norrbottens län angående förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Långvattnet nr 1, Stenfjäll 1:1
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 090520, yttrande till
Länsrätten i Norrbottens län angående förlängning av undersökningstillståndet för Långvattnet nr 1, Stenfjäll 1:1

5

Dnr KS 08/143
Socialnämnden: 090512, protokollsutdrag § 60, medborgarförslag
angående ledsagning för synskadade

6

Dnr KS 08/266
Ideell förening för bildande av Region MittSverige: 090220, 090319,
090427, nyhetsbrev nr 1 - 3

7

Dnr KS 09/006
Föräldragruppen i Ås: 090506, medborgarförslag Ås skola, kf 090429 reflektion 168h efter KF beslut

8

Dnr KS 09/030
SmåKom: 090430, nyhetsbrev

9

Dnr KS 09/058
Inlandskommunerna ekonomisk förening: 090401, styrelseprotokoll

10

Justerandes signatur

Dnr KS 09/078
Länstrafiken i Jämtlands län AB: 090316, årsredovisning räkenskapsåret
2008

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

10 juni 2009

Sida
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Kf § 68 (forts)
Delgivningar

11

Dnr KS 09/080
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidieträff samt kommunfullmäktiges 7-partigrupp 090525

12

Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

B

C

D

E

Justerandes signatur

Dnr KS 08/192
Motion från Marina Edfeldt, S, och Stefan Wikén, S, om inrättande av en
kommitté för de mänskliga rättigheterna i Krokoms kommun. Motionen
anmäls vid fullmäktige den 18 juni 2008 och den skickas vidare till
kommunstyrelsen för beredning för att sedan beslutas i fullmäktige.
Dnr KS 08/193
Motion från Stefan Wikén, S, om inrättande av ett av fullmäktige politiskt
representativt folkhälsoråd.
Motionen anmäls vid fullmäktige den 18 juni 2008 och den skickas till
kommunstyrelsen för beredning för att sedan beslutas i fullmäktige.

Dnr KS 08/270
Cykelmotion från Owen Laws, Dmitar Savic och Eivor Comén, Miljöpartiet.
Motionen anmäls vid fullmäktige den 3 december 2008 och den går vidare
till kommunstyrelsen för beredning för att sedan beslutas i fullmäktige.
Dnr KS 08/274
Motion "Bygg det nya sjukhuset i Ås" från Owen Laws, Mp och Judith Hult,
S.
Motionen anmäls vid kommunfullmäktige den 3 december 2008 och den
skickas vidare till kommunstyrelsen för beredning för att sedan beslutas i
fullmäktige.
Dnr KS 08/281
Motion från Jörgen Blom, V, om elevfullmäktige i Krokoms kommun.
Motionen anmäls vid fullmäktige den 3 december och den skickas till bamoch utbildningsnämnden för beredning för att sedan gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

10 juni 2009

Sida
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Kf § 68 (forts)
Delgivningar

F

G

Justerandes signatur

Dnr KS 09/049
Motion från Britt Carlsson, S, om inrättande av socialt ansvarig sjuksköterska. Motionen anmäls vid fullmäktige den 11 februari 2009 och
skickas för beredning till socialnämnden för att sedan gå vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Dnr KS 09/128
Motion från Britt Carlsson, S, om gemensam upphandlingskontroll
tillsammans med andra Jämtländska kommuner. Motionen anmäls vid
fullmäktige den 29 april 2009 och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.
_____

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

10 juni 2009
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Kf § 69
Avslutning
Fullmäktiges presidium tackar för dagens möte och önskar fullmäktige en riktigt
trevlig och skön sommar. Med det så förklaras sammanträdet avslutat.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

10 juni 2009

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Roland Larsamo (Carlolof Hallström)
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Elisabeth Svensson
Tomas Orell
Mikael Olofsson
Carlolof Hallström

L
L
L
L
L
E

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Evert Jonsson
Helena Norlén (Pär-Anders Andersson)
Elisabeth Friberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Leif Olsson
May Johansson
Kurt-Olov Göransson
Göte Norlander (Karin Wallén)
Maria Derenius Torestam
Daniel Arnsten
Sten Carlsson
Margareta Hansen
Pär-Anders Andersson
Karin Wallén
Andreas Axelsson
Maria Nordell

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E
E
-

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Evert Fogelberg
Torbjörn Torstensson

L
-

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
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Kristdemokraterna:
Mats Jonsson (Jon Erik Hedman)
Anne Catrine Hedman
Lena Persson
Jon Erik Hedman, fr o m kl 13.00

L
(E)

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Mi Bringsaas
Pär-Erik Berglund (Berith Klockerud)
Lollo Ljuslin (Kerstin Landy)
Stefan Wikén (Göran Carlsson)
Judith Hult (Nils-Eric Johansson)
Marina Edfeldt
Alf Högström
Britt Carlsson
Johan Åsenlund
Ulla Jönsson
Bernt Ingebrigtsen
Sofia Mattsson
Peter Grundström
Katarina Rosberg (Gertrud Adolfsson)
Ove Norrman
Marianne Arosberg
Alf Edfeldt
Berith Klockerud
Göran Carlsson
Kerstin Landy
Gertrud Adolfsson
Nils-Eric Johansson
Eva Handmark

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E
E
E
E
E
-
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Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
MonaLisa Norrman (Lars Persson)
Mona Puttick, fr o m kl 13.00
Sture Marklund
Eva-Britt Jonsson
Lars Persson

L
(L)
E

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws, fr o m kl 13.00 (Annika Olsson)
Dmitar Savic
Eivor Comén
Tomas Lönneborg
Annika Olsson, t o m kl 12.00

(L)
L
L
E
30 L
10 E
40
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