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Bygården, Häggsjövik
Onsdagen den 9 juni 2010, kl 10.00-21.10

Beslutande:

Se bilaga 1 till protokollet

Övriga
deltagande:

Kommunsekreterare Anette Lihuvudh

Utses att justera:

Lisa Sallin och Britt Carlsson

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, torsdagen den 24 juni 2010

Underskrifter

Sekreterare:

Paragrafer: 40-62

……………………………………………

Anette Lihuvudh
Ordförande:

…………………………………

..............................................................

Elisabeth Friberg
Justerande:

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

Lisa Sallin

Britt Carlsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdes
datum:

9 juni 2010

Datum för anslags
uppsättande:

Datum för anslags

25 juni 2010

nedtagande: 16

juli 2010

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrift:

…………………………………………………..

Anette Lihuvudh

Justerandes signatur
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Dnr KS 10/049

Öppnande
Ordförande Elisabeth Friberg, C, hälsar alla välkomna till dagens möte och
öppnar sammanträdet klockan 10.00.
Svea Jacobsson hälsar välkommen till Häggsjövik, Årets Bygd 2009.
Fullmäktige ges information om bygdens olika evenemang samt om vad bygden
gjort för vinstpengarna som de fick då de blev utsedda till Årets Bygd.
Kommunfullmäktige får information enligt följande
*
*
*
*

LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Jörgen Söderback
Inför höstens val, Göte Norlander
Inför skolavslutningen, Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, kommunstyrelsens
ordförande
_____
Vid upprop noteras 36 ledamöter och 6 ersättare, enligt bilaga 1 till protokollet.
5 ej tjänstgörande ersättare deltar enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i ÖstersundsPosten och
Länstidningen den 1 juni 2010. Kallelsen har gått ut till fullmäktiges ledamöter
den 27 maj 2010.
Följande frågor anmäls och medges få ställas
1

2
3

Mona-Lisa Norrman, V, fråga till Leif Olsson, 1:e vice ordförande i
Jämtlands Gymnasieförbund, om miljökrav vid upphandling av
elevmåltider.
Rolf Lilja, S, fråga till Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande, om
hur vägnätet ska organiseras och administreras i Krokom.
Britt Carlsson, fråga till Cristine Persson, socialnämndens ordförande, om
vårdköer vid Östersunds sjukhus.

Fullmäktige ajournerar sig, för lunch klockan 12.15-13.15, för överläggning
klockan 14.00-14.15, för kaffe klockan 15.30-15.50, för överläggning 16.4516.50, för bensträckare och överläggning klockan 17.05-17.25, för överläggning
klockan 18.50-19.05.
Ordförande tackar personalen, från Häggsjövik, som har arbetat på Bygården
för gott fika och god mat.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet finns närvarande för att ställa frågor.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/017

Frågor
1

Mona-Lisa Norrman, V, frågar Leif Olsson, 1:e vice ordförande i
Jämtlands Gymnasieförbund, om vilken typ av miljökrav som ställs från
Gymnasieförbundet vid upphandling av elevmåltider.
Leif Olsson, C, svarar att Gymnasieförbundet har både en ny kostpolicy
samt en miljöpolicy. De motsvarar i stora delar Östersunds kommuns med
vissa variationer. Leif Olsson, C, kan inte tala om precis hur det ser ut och
tar med sig frågan till Gymnasieförbundet.

2

Rolf Lilja, S, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande,
om hur vägnätet ska organiseras och administreras i Krokom. Vägnätet är
idag uppdelat mellan Krokoms kommun och Krokoms vägförening.
Maria Söderberg, C, svarar att samhällsbyggnadsnämnden diskuterar
och försöker finna en lösning på frågan. Svar kommer att ges, vid
fullmäktige den 29 september 2009, av samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Nils Johnsson.

3

Britt Carlsson, frågar Cristine Persson, socialnämndens ordförande, om
Krokoms kommun är en av de kommuner som är medskapande till
vårdköerna vid Östersunds sjukhus genom att de inte tar hem färdigbehandlade patienter.

Cristine Persson, C, svarar att Krokoms kommun är en av de kommuner
som kan ta hem sina färdigbehandlade äldre patienter. Det är ständig
uppföljning, rätt antal korttidsboenden som gör att hanteringen av de äldre,
som är i behov av vård och omsorg, samt att skattemedlen behandlas på
ett bra sätt.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Interpellationer
Det har inte kommit in några interpellationer.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/032

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

Medborgarförslaget om återvinningsstation i Ås remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige.

2

Medborgarförslaget om lekplats och belysningsstolpar samt sönderkörda
trottoarer och skyltar i Krokoms samhälle remitteras till Krokomsbostäder
AB för att sedan beslutas i fullmäktige.

3

Medborgarförslaget om trottoarer efter Offerdalsvägen i Krokom
remitteras till bygg- och miljönämnden för att sedan beslutas i fullmäktige.
_____

Följande medborgarförslag har kommit in till kommunen;

1

2

Dnr KS 10/109
Från Ulf Svensson, Ås, om återvinningsstation i Ås
Dnr KS 10/121
Från Ensio Gustavsson, Krokom, om lekplats och belysningsstolpar samt
sönderkörda trottoarer och skyltar i Krokoms samhälle

Dnr KS 10/113
Från Ensio Gustavsson, Krokom, om trottoarer efter Offerdalsvägen i
Krokom
_____
3

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden inklusive medborgarförslaget
Krokomsbostäder AB inklusive medborgarförslaget
Bygg- och miljönämnden inklusive medborgarförslaget

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/085

Årsredovisning 2009 för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2009 för Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Årsredovisning 2009 för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund har överlämnats till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på ca +370 tkr.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2009 för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Revisionsberättelse för år 2009
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, Mp, Jörgen Blom, V och Britt Carlsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2009 för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Strömsunds och Östersunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/085

Ansvarsprövning 2009, Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsdirektionen för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamheten år 2009, enligt revisorernas tillstyrkan.
_______________________________________________________________
Underlag för beslut
I revisionsberättelse, 19 mars 2010, tillstyrker utsedda revisorer i Norra
Jämtlands Räddningstjänstförbund att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Strömsunds och Östersunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/115

Årsredovisning 2009 för Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2009 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Årsredovisning 2009 för Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnats till
medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på ca + 4,2 mkr. Resultatet förklaras bland
annat av den sänkta avtalsgruppssjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen som gav minskade kostnader med sammanlagt ca 2, 5 mkr och
sänkningen av arbetsgivaravgifterna med 1% som gav minskade kostnader
med ca 1,6 mkr.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2009 för Jämtlands Gymnasieförbund
Revisionsberättelse 2009
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Leif Olsson, C, Mona-Lisa Norrman, V, Jörgen Blom, V och Maria
Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2009 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Bräcke, Ragunda och Östersunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/115

Ansvarsprövning 2009, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund ansvarsfrihet för verksamheten år
2009.
_______________________________________________________________
I revisionsberättelse, 23 mars 2010, tillstyrker utsedda revisorer i Jämtlands
Gymnasieförbund att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2009.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Bräcke, Ragunda och Östersunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/127

Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om förlagslån till Kommuninvest ekonomisk
förening enligt följande punkter;
1

Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest
ekonomisk förening, låna ut högst 2,7 miljoner kr på de villkor som framgår
av föreningens erbjudande daterat mars 2010

2

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen skall ske genom
ökning av finansiella anläggningstillgångar.

3

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den
ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa
låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt
tilldelats kommunen.
_____

Bakgrund
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del
i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna.
Krokoms kommun blev medlem i Kommuninvest år 2005. Kommuninvest har
snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i
Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld.
I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna
erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att
Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra
finansieringslösningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/127

Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman 2010-03-25
beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från
medlemmarna i föreningen.
Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i
form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara
minst 1 procent av balansomslutningen senast 2012. Det åstadkoms med det
aktuella förlagslånet i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att
medlemsinsatser från nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade
aktier i bolaget.
Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett
20-tal medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande
kommunerna och landstingen haft en positiv inställning till förslaget och
förväntas teckna sin andel av lånet eller mer.
Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade
förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i
kreditmarknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för
risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/127

Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
Krokoms kommun har erbjudits att teckna 2,7 mkr av detta förlagslån. Beloppet
motsvarar vår kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av
föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra
belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att
inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin
del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2
procentenheter.
Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har
indikativt angivits till följande nivåer 1 .
Lånedel

Ränta på pro
rata-delen

Ränta på
övertecknat
och tilldelat
belopp

Indika
tiv
ränta
per
201002-28
3
måna
ders
STIB
OR +
1,22
%
3
måna
ders
STIB
OR +
3,22
%

1

Räntebasen 3
månaders STIBOR är
rörlig och motsvarade
0,48 % per
2010-02-28. Den
genomsnittliga 3
månaders STIBORnivån under perioden
1990-2009 uppgick till
5,73 % beräknat på
respektive
årsgenomsnitt.

Räntesatsen på pro rata-delen skall vara rörlig och kopplad till STIBOR, motsvarande en räntesats som med 0,50 %-enheter överstiger
räntan på ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta från bolaget till en kommun eller landsting/region (mätt vid början av förlagslånets löptid).
Den definitiva räntebasmarginalen fixeras i slutet av november 2010. Räntebasmarginalen ändras inte under lånets löptid. För lånedel som
tecknats och tilldelats utöver pro rata-andelen är räntesatsen 2 %-enheter högre än den räntesats som gäller för pro rata-delen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/127

Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte
av Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är
fördelaktig, men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får
ekonomiska problem. Det aktuella lånet har låg likviditet och får inte utan
föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är medlem i
föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning av de risker man bör
beakta framgår av bilagda erbjudande.
Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanlig standardiserad
placeringsform, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med
insatskapital eller aktiekapital och är mycket långfristigt till sin karaktär. Det är
direkt sammankopplat med kommunens medlemskap i Kommuninvest. Av
dessa skäl förordas att beslutet om att delta i emissionen fattas av
kommunfullmäktige.
Lånets löptid är 30 år. Som framgår av de allmänna villkoren 2 för lånet, kan det
under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid.
Teckning och betalning
Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under perioden 2010-04-06--09-30.
Likviddag för utbetalning av lånevalutan är satt till 2010-11-30.
Teckningsanmälan är bindande.
Övrigt
Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen/landstinget avstår från att
delta, erbjuds vår del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större
belopp.
Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess
syfte inte kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt
för stor del av medlemmarna avstår från att delta. Det bedöms som viktigare att
lånet har ett brett stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter.

2

Allmänna villkor för Kommuninvest ekonomisk förening trettioårigt förlagslån,
avsnitt 4.3.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/127

Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
Förslag
Föreslås att kommunen skall teckna den erbjudna lånedelen på 2,7 mkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-05-10
Underlag från Kommuninvest mars 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta
att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 2,7
miljoner kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars
2010. Finansiering av utlåningen skall ske genom ökning av finansiella anläggningstillgångar. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen
lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna
utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 50

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/133

Revidering av barnomsorgstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar revidera barnomsorgstaxan enligt förslag.

2

Den nya taxan gäller från och med 1 augusti 2010.
_______________

Bakgrund
Kommunernas skyldighet att anordna allmän förskola kommer att utökas och
gälla alla barn från tre års ålder. Därmed får fler barn tillgång till en avgiftsfri
förskola. Den ska organiseras på samma sätt som allmän förskola för fyra- och
femåringar som infördes den 1 januari 2003.
För de barn som redan finns i förskolan innebär det att vistelsen ska vara
avgiftsfri även för dessa barn under 15 timmar i veckan eller 525 timmar om
året från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Vid debiteringen av
avgiften ska det klart framgå att den är reducerad med 3 timmar per dag eller
15 timmar per vecka.
Krokoms kommun tillämpar skolbarnomsorgstaxan som reducerad avgift för
fyra- och femåringar vilket också kommer att gälla treåringar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 mars 2010
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 23 mars 2010
Barn- och utbildningsnämnden 13 april 2010
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Britt Carlsson, S, Tomas Lönneborg, Mp, Maria Söderberg, C och
Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att revidera barnomsorgstaxan enligt förslag. Den nya taxan gäller från
och med 1 augusti 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 51

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/125

Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner förslag till revideringar i fullmäktiges
arbetsordning.

2

Ordet ”lokalradio” byts ut till ”närradio” i §§ 7 och 11.

3

Synpunkter som framkommit, vid dagens möte, tas med i ett vidare arbete
med fullmäktiges arbetsordning.
_______________________________________________________________
Bakgrund
I fullmäktiges arbetsordning föreslås en del revideringar. Dessa framgår i kursiv
stil.
I § 7 finns en ny mening om att fullmäktiges sammanträden direktsänds i
Lokalradio.
I § 13 finns ändring om att handlingar ska tillställas varje ledamot och ersättare
senast två helger före sammanträdet. Innan stod det att handlingar ska vara
ledamot och ersättare tillhanda två helger innan sammanträdet.
I § 22 finns en helt ny mening, stycke två, som säger att ”Dialog med
revisorerna ska finnas med som en stående punkt på fullmäktiges
föredragningslista”.
Ett tillägg under § 34, under medborgarförslag i femte stycket, är att ett
medborgarförslag som lämnas på fullmäktiges möte ska lämnas innan mötet
börjar.
I § 35, under rubriken Allmänhetens frågestund, är tillagt i första meningen,
första stycket ”till fullmäktiges ledamöter”. Sista meningen i samma stycke är
ny. Andra och tredje stycket är helt nya.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 maj 2010
Fullmäktiges arbetsordning, reviderat

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 51 (forts)

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/125

Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Yrkanden/förslag
Elisabeth Friberg, C, vill i ändringsyrkande att ordet 7-grupp i § 22 stryks.
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till grundförslaget. Alla synpunkter som framkommit
i ärendet tas med i ett vidare arbete med fullmäktiges arbetsordning.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till Mi Bringsaas, S, förslag.
Yttrar sig gör också Stefan Wikén, S och Anne Catrine Hedman Kd.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut samt ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget, om att föreslå
fullmäktige godkänna förslag till ändringar och tillägg i arbetsordningen,
tillsammans med yrkandet om att ta med alla synpunkter som framkommit vid
dagens möte, tas med i ett vidare arbete med fullmäktiges arbetsordning.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Fullmäktiges ledamöter och ersättare inklusive
arbetsordningen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 52

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/018

Rambudget 2011, plan 2012—2013; Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige att beslutar om rambudget 2011, plan 2012—13 enligt
följande:
1 Skattesats oförändrad (22,52 kr) för år 2011.
2 Ny hantering av budgetbeslut i kommunfullmäktige, innebärande att
fullmäktige från och med detta budgetbeslut endast tar ett beslut om
budget inför budgetår (hittills kallat Rambudget), enl. beskrivning i förslag
till budget.
3 Ekonomiska ramar för verksamheten enl. förslag till budget (sid 9).
4 Ramar för investeringsverksamheten enl. förslag till budget (sid 18).
5 Kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens strategiska mål är
oförändrade för 2011.
6 Verksamhetsmål för nämnderna för 2011 fastställs enligt förslag till
budget.
7 Planen för fullmäktiges uppföljning av nämndernas mål enl. förslag till
budget fastställs.
8 Införande av Indexreserv fr.o.m budgetår 2011.
9 Avsteg från det långsiktiga resultatmålet görs under planperioden.
10 Uppdrag till kommunstyrelsen att på ett kostnadsneutralt sätt för
kommunen omfördela medel mellan olika ramar för att på så sätt uppfylla
intentionerna i förslag till budget.
11 Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Krokomsbostäder AB ska vara
organiserat och vilken verksamhet bolaget ska bedriva fr.o.m 1 januari
2011. Förslag ska presenteras vid kommunfullmäktige den 29 september
2010.
12 En borgensavgift tas ut av KBAB, som ersättning för generell kommunal
borgen för bolagets lån.
13 Uppdrag till kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i februari
2011 anmäla kommunens samlade budgetdokument för 2011.
14

Övriga uppdrag och direktiv som framgår av förslag till budget.
_____

Bakgrund
Nämnderna fick till budgetberedningen inför 2011 i uppdrag att utgå från
förutsättningarna i 2010 års detaljbudget, beslutad i kommunfullmäktige den 28
december 2009. Nämnderna har utifrån detta lagt förslag på nya ekonomiska
ramar för åren 2011—13, med motivering av ev. ändringar. Detta har redovisats
på budgetberedning den 23 april 2010. Vidare har nämnderna lämnat en
kortare verksamhetsplan och förslag till övergripande mål för god ekonomisk
hushållning för nämnden för år 2011.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 52 (forts)

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/018

Rambudget 2011, plan 2012—2013; Krokoms kommun
Utifrån de ekonomiska ramar, beslut, mål och direktiv i budget som beslutas av
kommunfullmäktige, ska nämnderna sedan arbeta fram och besluta om sin
detaljbudget för 2011, plan 2012-2013.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 maj 2010
Förslag till Rambudget 5 maj 2010
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
_____
Ajournering begärs klockan 14.00-14.15
_____
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositions, Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets, förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens förslag samt avslag till
majoritetens, Centerpartiets, Moderaternas, Miljöpartiets, Kristdemokraternas
och Folkpartiets, förslag.
Christer Toft, S, yrkar bifall till oppositionens förslag samt avslag till majoritetens
förslag.
Christine Persson, C, yrkar bifall till majoritetens, Centerpartiets, Moderaternas,
Miljöpartiets, Kristdemokraternas och Folkpartiets, förslag.
Lisa Sallin, M, vill i tilläggsyrkande i punkten 11 att förslaget ska presenteras vid
fullmäktiges möte den 29 september 2010.
Anne Catrine Hedman, Kd, yrkar bifall till majoritetens förslag samt yrkar avslag
till oppositionens förslag.
Evert Fogelberg, Fp, yrkar bifall till majoritetens förslag.
Britt Carlsson, S, yrkar bifall till oppositionens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 52 (forts)

9 juni 2010

Sida

21

Dnr KS 10/018

Rambudget 2011, plan 2012—2013; Krokoms kommun
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till oppositionens förslag.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till majoritetens förslag.
_____
Fullmäktige ajournerar sig för kaffe klockan 15.30-15.50.
_____
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till oppositionens budget.
Yttrar sig gör också Mona-Lisa Norrman, V, Tomas Lönneborg, Mp och Stefan
Wikén, S.
_____
Ajournering begärs klockan 16.45-16.50
_____
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är majoritetens förslag som är
grundförslaget samt oppositionens förslag. Det finns också ett tilläggsyrkande i
punkten 11.
Ordförande kommer först att ställa proposition på punkten 1, där majoriteten
och oppositionen har samma förslag. Efter det ställer ordförande proposition på
grundförslagets resterande punkter mot oppositionens förslag. Om fullmäktige
bifaller majoritetens förslag ställs sist proposition på tilläggsyrkandet i punkten
11.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på punkten 1 i grundförslaget, om oförändrad skattesats
(22,52 kr) för år 2011 finner ordförande att fullmäktige bifaller den.
Efter proposition på grundförslagets resterande punkter 2-14 mot oppositionens
förslag, punkterna 2-13, finner ordförande att fullmäktige bifaller grundförslaget,
majoritetens förslag.
_____
Oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, anmäler gruppreservation till förmån för egna yrkanden.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 52 (forts)

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/018

Rambudget 2011, plan 2012—2013; Krokoms kommun
Efter proposition på tilläggsyrkande om att förslaget i punkten 11 ska
presenteras vid fullmäktige den 29 september 2010 finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Ekonomienheten
Nämnderna
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 53

Sida

9 juni 2010

23

Dnr KS 10/134

Kulturpolicy för Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner kulturpolicy för Jämtlands län.
_____

Bakgrund
År 2002 antogs det övergripande styrdokumentet, Kulturprogram för Jämtlands
län, av samtliga kommuner i länet. Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och
kultur har från landstingsfullmäktige fått uppdraget att revidera programmet i
samverkan med Kultur Z och Länskulturen. Under 2009 gick den reviderade
utgåvan av kulturprogrammet på remiss till samtliga kommuner. Remissvar
inkom från Östersund, Strömsund, Åre, Krokom, Härjedalen och Bräcke.
Remissutgåvan har även varit synlig på Länskulturens hemsida vilket
resulterade i yttranden från den regionala hembygdsrörelsen, Heimbygda samt
Jamtli.
I slutversionen har hänsyn tagits till alla yttranden samt till den nationella
Kulturutredningens slutbetänkande. Det nya programmet ska snarare betraktas
som en policy än som ett program. Skälet är att den drar upp riktlinjer för
kulturpolitiken i Jämtlands län som bör vara vägledande för lokala och regionala
handlings- och verksamhetsplaner på kulturområdet. Policyn innehåller
inriktningsmål för länets kulturpolitik och ska årligen följas upp av Kultur Z.
Regionala Rådet har informerats om de viktigaste förändringarna i policyn och
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur samt Kultur Z har fastställt
beslutsunderlag.
Beslutsprocess enligt nedanstående tidplan.
3 feb
15 feb
16 mars
1-2 juni
22-23 juni

Beredningen fastställer reviderad remissutgåva och lämnar
öppet för Kultur-Z att göra sista minuten-ändringar
Kultur-Z fastställer beslutsunderlag
Utskick med missivskrivelse för beslut i samtliga
kommunfullmäktige
Landstingsstyrelsen beslutar
Landstingsfullmäktige beslutar

Underlag för beslut
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 april 2010 § 31
Kommunstyrelsen 10 november 2009, § 139.
Barn- och utbildningsnämnden den 13 oktober 2009, § 77.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 september 2009,
§ 52.
Revidering av kulturprogram för Jämtlands län, daterat 15 juni 2009.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 53 (forts)

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/134

Kulturpolicy för Jämtlands län
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige
godkänna kulturpolicy för Jämtlands län.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Mats Hurtig, kultursamordnare
Barn- och utbildningsnämnden
Jämtlands läns landsting

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 54

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/086

Medborgarförslag gällande nedläggning av skolan i Västbygden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om att riva upp
fullmäktiges beslut från den 28 december, om nedläggning av skolan i
Västbygden.
_____

Bakgrund
Kurt Folkesson, Kougsta har inlämnat medborgarförslag till kommunfullmäktige
den 28 april 2010 med begäran att skolan inte läggs ner enligt tidigare beslut.
Motivering till detta anges vara, att nya fakta framkommit både gällande
prognos över antalet barn i området samt kommunens ekonomiska situation
som förbättrats sedan beslutet.
Underlag för beslut
Utlåtande 17 maj 2010
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 12 maj 2010
Yrkanden/förslag
Medborgarförslagsställaren, Kurt Folkesson, yttrar sig.
_____
Ajournering begärs klockan 17.05-17.25.
_____
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget om att avslå medborgarförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Mona Puttick, V, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Evert Jonsson, C, yrkar bifall till medborgarförslaget
Helena Norlén, C, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 54 (forts)

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/086

Medborgarförslag gällande nedläggning av skolan i Västbygden
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår fullmäktige
avslå medborgarförslaget samt förslag om att bifalla medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa proposition på avslag mot bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, avslag till medborgarförslaget, mot bifall till
medborgarförslaget finner ordförande att fullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs
De som vill bifalla liggande förslag, om att avslå medborgarförslaget, röstar Ja.
De som vill avslå liggande förslag alltså bifalla medborgarförslaget, röstar Nej.
Med 23 Nej och 22 Ja finner ordförande att fullmäktige bifaller medborgarförslaget om att riva upp fullmäktiges beslut, från den 28 december 2010, om
nedläggning av skolan i Västbygden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 55

9 juni 2010

Sida

27

Dnr KS 10/090

Medborgarförslag gällande nedläggning av skolan i Ytterån.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om att riva upp
fullmäktiges beslut från den 28 december, om nedläggning av skolan i
Ytterån.
_____

Bakgrund
Anders Fahlén, Ytterån har inlämnat medborgarförslag till kommunfullmäktige
den 28 april 2010 med begäran att skolan inte läggs ner enligt tidigare beslut.
Motivering till detta anges vara, att nya fakta framkommit både gällande
prognos över antalet barn i området samt kommunens ekonomiska situation
som förbättrats sedan beslutet.
Underlag för beslut
Utlåtande 17 maj 2010
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 12 maj 2010
Yrkanden/förslag
Medborgarförslagsställaren, Anders Fahlén, yttrar sig.
Lisa Sallin, M, yrkar bifall till grundförslaget om att avslå medborgarförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till medborgarförslaget samt avslag till grundförslaget.
Helena Norlén, C, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till medborgarförslaget och avslag till grundförslaget.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår fullmäktige
avslå medborgarförslaget samt förslag om att bifalla medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa proposition på avslag mot bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 55 (forts)

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 10/090

Medborgarförslag gällande nedläggning av skolan i Ytterån.
Efter proposition på grundförslaget, avslag till medborgarförslaget, mot bifall till
medborgarförslaget finner ordförande att fullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs
De som vill bifalla liggande förslag, om att avslå medborgarförslaget, röstar Ja.
De som vill avslå liggande förslag alltså bifalla medborgarförslaget, röstar Nej.
Med 23 Nej och 22 Ja finner ordförande att fullmäktige bifaller medborgarförslaget om att riva upp fullmäktiges beslut, från den 28 december 2010, om
nedläggning av skolan i Ytterån.
_____

Kopia

Medborgarförslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

_____
Ajournering begärs klockan 18.50-19.05.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 56

9 juni 2010

Sida

29

Dnr KS 09/139

Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att införa lag om valfrihetssystem-LOV.

2

Socialnämnden uppdras att upprätta och godkänna förfrågningsunderlag
inom hemtjänsten.
_____

Bakgrund
Återremiss av ärendet begärdes vid kommunfullmätiges sammanträde den 28
april 2010 för ytterligare utredning.
Lagen om valfrihetssystem, LOV, gäller från 1 januari 2009 och öppnar nya
möjligheter för brukare, kommuner och utförare att förändra och utveckla
äldreomsorgen. LOV utgår från regeringens vilja att stärka individers rätt till
självbestämmande. Lagens syfte är att öka kvalitet och effektivitet samt
möjliggöra nytänkande och mångfald genom att utveckla en fungerande
konkurrenssituation. Det är viktigt att erbjuda ökade möjligheter för små
leverantörer och kvinnors företagande.
Valfrihet kan innebära att brukaren ska ha möjlighet att välja mellan flera
utförare. Ersättningssystemet i LOV är uppbyggt så att individen har makt över
vem som ska få utföra arbetet och därmed få betalt. Vill eller kan inte brukaren
välja så väljer kommunen en utförare åt brukaren. Även om det kan ta tid för
företag att etablera sig och att det inledningsvis kan finnas få företag som
erbjuder tjänster så innebär det ändå att reella val finns. Ju fler företag som
finns desto större valmöjlighet. Om endast egen regi, kommunens arbetsorganisation finns, saknas valmöjlighet i denna mening.
En utmaning för kommunen är att i framtiden rekrytera personal till sina
kärnverksamheter. En ökad mångfald av olika arbetsgivare inom såväl offentlig,
privat som kooperativ regi kan leda till att arbetet och villkor för personalen
utvecklas med ökad attraktivitet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 56 (forts)

9 juni 2010

Sida
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Dnr KS 09/139

Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 maj 2010
Socialförvaltningen svar på frågor 10 maj 2010
Kommunfullmäktige 28 april 2010
Kommunala handikapprådet 1 mars 2010
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 25 februari 2010 inkl reservation
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 23 februari 2010
Kommunala pensionärsrådet 16 februari 2010
MBL protokoll 16 februari 2010
Rapport Valfrihet inom hemtjänsten 11 februari 2010
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Christer Toft, S, yrkar avslag till grundförslaget.
Mona-Lisa Norrman, V, yrkar avslag till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Anne Catrine Hedman, Kd, yrkar bifall till grundförslaget.
Britt Carlsson, S, yrkar avslag till grundförslaget.
Cristine Persson, C, yrkar i tillägg, till grundförslagets punkter 1-2, med
nedanstående punkter 3-5
3
Införandemodellen med en successiv utveckling, av företag inom
kommunens hemtjänst, förordas.
4
Kvalité är ett av kriterierna när kommunen fastställer ersättningsnivå.
5
Lag om valfrihetssystem, LOV, införs från och med den 1 oktober 2010.
May Johansson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar avslag till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp, Ove Norrman, S, Stefan Wikén, S, Rolf
Lilja, S, Rolf Adolfsson, S,
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Dnr KS 09/139

Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är bifall till grundförslaget samt avslag till
detsamma. Till det har också kommit förslag på tre tilläggspunkter.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget, bifall mot
avslag. Efter det ställer ordförande proposition på de tre tilläggspunkterna.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget bifall mot avslag finner ordförande att
fullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden
_____
Efter proposition, bifall mot avslag, på tilläggsyrkande om en punkt 3 om att
införandemodellen med en successiv utveckling av företag, inom kommunens
hemtjänst, förordas finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Efter proposition, bifall mot avslag, på tilläggsyrkande om en punkt 4 om att
kvalité är ett av kriterierna när kommunen fastställer ersättningsnivå finner
ordförande att fullmäktige bifaller det.
Efter proposition, bifall mot avslag, på tilläggsyrkande om en punkt 5 om att
lag om valfrihetssystem, LOV, införs från och med den 1 oktober 2010 finner
ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
Kommunala handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet
Ekonomienheten
Gunilla Sundqvist, personalchef
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Dnr KS 10/083

Tillägg i policy för beredning av bygdemedel
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen policy för kommunens beredning
av bygdemedelsärenden.
_____

Bakgrund
Kommunstyrelsen behandlade vid möte den 24 mars 2010 förslag om tillägg i
policy för kommunens beredning av bygdemedelsärenden. Vissa revideringar
föreslogs.
Nu har policydokumentet omarbetats på kommunstyrelsens uppdrag efter
gjorda revideringar.
Underlag för beslut
Ks protokoll 24 mars 2010, § 29
Förslag till policydokument 10 maj 2010
Tjänsteutlåtande 11 maj 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
fastställa föreslagen policy för kommunens beredning av bygdemedelsärenden.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Lisa Sallin, M, Elisabeth Friberg, C och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
fastställa föreslagen policy för kommunens beredning av bygdemedelsärenden.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det
_____

Kopia

Justerandes signatur

Näringslivsavdelningen
Idrott, kultur
Kansliexpeditionen
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Dnr KS 10/135

Särskilda medel till Änge skola
Kommunfullmäktiges beslut
1

2
3
4
5

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av redovisade
435.103 kronor får 400.000 kronor användas till grundskoleeleverna vid
Änge skola för att främja deras möjligheter till en god grundskoleutbildning.
Medlen föreslås användas fördelat över en tioårsperiod.
Reglemente antas som beskriver hur och till vad pengarna får användas.
Fullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att förvalta medlen i
enlighet med bestämmelser i reglemente för särskilda medel Änge skola.
Elevråd och personal ska vara med och fatta beslut i utdelning av
pengarna.
_____

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 1977 bemyndiga kommunstyrelsen att föranstalta om expropriation av ca 3 ha mark från fastigheten Ede
1:10 i Änge för bostadsbyggnation. Enligt dom i fastighetsdomstolen den 1 juli
1980 medgavs kommunen tillträde till fastigheten. I augusti 1980 nedsatte
kommunen expropriationsersättning för fastigheten motsvarande 106.500
kronor hos länsstyrelsen (enligt Lag 1927:56, § 1) eftersom f d fastighetsägaren
inte ville ta emot ersättningen från kommunen. Enligt samma lag, § 7, gäller att
om det nedsatta beloppet fortfarande är innestående tio år efter nedsättningen
och det inte finns anledning att anta att frågan om rätten till beloppet är
beroende på prövning, får den som betalat in beloppet (i detta fall Krokoms
kommun) lyfta det. Om detta inte sker tillfaller beloppet staten. Under tiden
pengarna är nedsatta hos länsstyrelsen är de placerade på räntebärande konto.
Någon bevakning från kommunens sida av nedsatt belopp genomfördes inte. I
brev den 8 augusti 2001, från företrädare i ett företag, informerades kommunen
strax före preskription om att en utestående fordran på drygt 500.000 kronor
fanns, men inte med angivelse var fordran fanns. Samtidigt begärdes ett
konsultarvode motsvarande 25 % av influtet belopp.
På rekvisition från kommunen utbetalades nedsatt, ej avhämtad expropriationsersättning, 553.878 kronor (inklusive ränta) till kommunen i december 2001.
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2002 godkände utbetalning av ersättning
med 138.469 kronor, motsvarande 25 % av återbetalda expropriationsmedel
och att resterande medel återfördes till kommunstyrelsens förfogandeanslag att
disponeras för eventuell uppgörelse med f d markägaren under 2002. Slutlig
uppgörelse med företrädaren för företaget blev 20 % av expropriationsmedlen,
110.775 kronor.
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Dnr KS 10/135

Särskilda medel till Änge skola
Under 2002 togs fortlöpande kontakter med f d markägaren. Kommunchefen
besökte vid flera tillfällen under året f d fastighetsägaren för en eventuell uppgörelse. Samtalen gällde resterande expropriationsmedel, ersättning för tidigare
stängsel samt återförande av viss mark. En fastighetsreglering föreslogs och
lantmäteriet samt personal från samhällsbyggnadsförvaltningen besökte f d
fastighetsägaren i syfte att denne skulle ansöka om fastighetsreglering för återförande av ca 0,5 hektar. F d fastighetsägaren ville inte skriva under vare sig
fastighetsreglering eller överenskommelse att ta emot resterande
expropriationsmedel och ersättning för stängsel. Kommunen kontaktade jurist
som talade med f d fastighetsägaren om påskrifterna och skriftligt underrättade
honom om vad som muntligen sagts dem emellan.
435.103 kronor (expropriationsersättning 553.878 kronor efter avdraget konsultarvode 110.775 kronor och advokatarvode 8.000 kronor) har efter 2002
redovisats som kortfristig skuld i kommunens redovisning.
Medlen föreslås komma grundskoleeleverna vid Änge skola till del. Användning
bör fördelas över ett antal år och förtydligas i ett särskilt reglemente.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 maj 2010
Reglemente för särskilda medel Änge skola
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta
att av redovisade 435.103 kronor får 400.000 kronor användas till
grundskoleeleverna vid Änge skola för att främja deras möjligheter till en god
grundskoleutbildning. Medlen föreslås användas fördelat över en tioårsperiod.
Reglemente antas som beskriver hur och till vad pengarna får användas.
Fullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att förvalta medlen i
enlighet med bestämmelser i reglemente för särskilda medel Änge skola.
Elevråd och personal ska vara med och fatta beslut i utdelning av pengarna.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Änge skola
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr KS 10/033

Dialog med revisionen
Evert Jonsson, kommunens revisor, informerar fullmäktige om revisionsplan
2010.
_____
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Dnr KS 10/034

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Till ledamot i den tillfälliga förbundsdirektionen i Regionförbundet i
Jämtlands län, utses Maria Söderberg, C. Till ersättare, i den tillfälliga
förbundsdirektionen, utses Rolf Lilja, S.

2

Åke Mårtensson, Kd, beviljas avsägelse från sitt politiska uppdrag som
ledamot i socialnämnden och som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

3

Till ny ledamot i socialnämnden, tillika 2:e vice ordförande, väljs Anne
Catrine Hedman, Kd.

4

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden väljs Marita Lindh, Kd,
Trångsviken.

5

Lars Persson, V, beviljas avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
fullmäktige. Ny sammanräkning, från länsstyrelsen, begärs.
____

Till den tillfälliga förbundsdirektionen i Regionförbundet i Jämtlands, som ska
gälla från förbundets bildande fram till 1 januari 2011, ska fullmäktige utse en
ledamot och en ersättare.
Åke Mårtensson, Kd, har inkommit med avsägelse från sina politiska uppdrag
som ledamot i socialnämnden och som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Lars Persson, V, har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
fullmäktige.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De valda och de avgångna
Troman
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Kf § 61
Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar:

1

Dnr 22
Socialförvaltningen, Krokom: 100415, ej verkställda beslut enl 4 kap 1 §
och rapportering enl 16 kap 6f § socialtjänstlagen; gäller ÄO, HO och IFO
till Socialstyrelsen, kvartalsrapport - SoL och LSS

2

Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 100326

3

Dnr 28
Skolverket: information 100503 om Skolverkets fortsatta implementering
av skollagen och skolreformerna

4

Dnr KS 09/011
Claes-Erik Simonsbacka Bureå: skrivelse 100412 till Regeringen ang
vindkraftverk

5

Claes-Erik Simonsbacka, Bureå: kompletterande skrivelse 100427

6

Dnr KS 10/020
Minnesanteckningar från fullmäktiges presidium 19 maj 2010

7

Minnesanteckningar från fullmäktiges 7-partigrupp 19 maj 2010

8

Dnr KS 10/034
Länsstyrelsen i Jämtlands län: protokoll 100419 ang ny ledamot/ersättare
i kommunfullmäktige efter avgående ledamot Alf Högström, S

9

Dnr KS 10/104
Länstrafiken i Jämtlands län AB: 100325, Årsredovisning räkenskapsåret
2009, granskningsrapport för år 2009 samt revisionsberättelse

10

Dnr KS 10/130
Tjänsteutlåtande 100510, Kvartalsrapport mer mars 2010, Krokoms
kommun

11

Dnr KS 10/140
Länsstyrelsen i Jämtlands län: protokoll 100505, Inspektion av Överförmyndarnämnden i Krokoms kommun den 27 april 2010

12

Dnr KS 10/141
Barn- och utbildningsnämnden: 100413, § 14, Utvärdering av vårdnadsbidrag 2009
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Kf § 61 (forts)
Meddelanden
13

A

B

C

D

E

F

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:
Dnr KS 10/116
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om att sänka
busspriserna.
Kommunfullmäktiges presidium återkommer med var förslaget kommer att
behandlas.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/117
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om förbättrade
bussförbindelser.
Kommunfullmäktiges presidium återkommer med var förslaget kommer att
behandlas.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/118
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om frukost på skolan.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att
sedan beslutas i fullmäktige.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/119
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om sommarjobb.
Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden för att sedan beslutas i
fullmäktige.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/120
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om café.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för att sedan beslutas i
fullmäktige.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/063
Motion från Sture Marklund, V, om kommunägda vindkraftverk.
Motionen går till kommunstyrelsen för beredning.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
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Meddelanden

G

H

I

Dnr KS 10/102
Motion från Jörgen Blom, V, om översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna samt att se över rutiner och ansvar för renhållning
av offentliga platser.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/109
Medborgarförslag från Ulf Svensson, Ås, om återvinningsstation i Ås.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att sedan beslutas
i fullmäktige.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 9 juni 2010.
Dnr KS 10/121
Medborgarförslag från Ensio Gustavsson, Krokom, om lekplats och
belysningsstolpar samt sönderkörda trottoarer och skyltar i Krokoms
samhälle. Förslaget remitteras till Krokomsbostäder AB för att sedan
beslutas i fullmäktige.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 9 juni 2010.

Dnr KS 10/113
J
Medborgarförslag från Ensio Gustavsson, Krokom, om trottoarer efter
Offerdalsvägen i Krokom. Förslaget remitteras till bygg- och miljönämnden
för att sedan beslutas i fullmäktige.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 9 juni 2010.
_____
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Kf § 62
Avslutning
Ordförande med presidiet tackar för en lång dag och önskar alla en härlig och
trevlig sommar och förklarar härmed sammanträdet för avslutat.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 54
§ 55

L
L
L
L
L
E
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
-

Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

E
-

Ja
-

Ja
-

§

Anteckningar

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

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

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson (Evert Fogelberg)
Evert Fogelberg
Torbjörn Torstensson

_______________________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 54
§ 55

(L)
L
(E)
-

Ja
Ja
-

Ja
Ja
-

L
(L)
L
L
L
L
L
L
(L)
L
L
L
L
E
E
E
E

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Mats Jonsson, fr o m kl 13.45
Anne Catrine Hedman
Lena Persson, fr o m kl 10.20 t o m kl 13.30
Jon Erik Hedman

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson, fr o m kl 10.45
Christer Toft
Mi Bringsaas
Pär-Erik Berglund (Eva Handmark)
Lollo Ljuslin (Kerstin Landy)
Stefan Wikén
Judith Hult
Marina Edfeldt
Britt Carlsson
Johan Åsenlund (Rolf Adolfsson)
Ulla Jönsson, fr o m kl 10.45
Bernt Ingebrigtsen
Sofia Mattsson (Berith Klockerud)
Peter Grundström
Katarina Rosberg
Ove Norrman
Marianne Arosberg
Alf Edfeldt
Berith Klockerud
Göran Carlsson
Kerstin Landy
Gertrud Adolfsson
Nils-Eric Johansson
Eva Handmark
Rolf Adolfsson

_______________________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 54
§ 55

L
L
L
L
-

Nej
Nej
Nej
Nej
-

Nej
Nej
Nej
Nej
-

L
L
L
36 L
6E
42

Ja
Ja
Ja
23 Nej
22 Ja
45

Ja
Ja
Ja
23 Nej
22 Ja
45

§

Anteckningar

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
MonaLisa Norrman
Mona Puttick
Sture Marklund
Eva-Britt Jonsson
Lars Persson

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Dmitar Savic
Eivor Comén
Tomas Lönneborg
Annika Olsson

_______________________________________________________________________________________________________________
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1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1.

att kommunens skattesats 2011 ska vara 22,52 (oförändrad)

2.

att kommunens rambudget för 2011 skall vara det som framgår av detta dokument

3.

att göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under planperioden

4.

att Kommunstyrelsen tar fram ett förslag till nytt reglemente för ekonomi- och
verksamhetsstyrning.

5.

att införa indexreserv från och med 1/1 2011

6.

att bemyndiga kommunstyrelsen att under 2011 utreda indexreglering samt att under
hösten 2010, på ett kostnadsneutralt sätt för kommunen, fördela de medel som finns
reserverade i indexreserv till nämnderna, i form av en ökning av den ekonomiska
ramen för 2011, efter behov baserade på avtal.

7.

att nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för 2011 utifrån
förutsättningar och direktiv i detta rambudgetdokument. Respektive nämnd ska
anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan, enligt ekonomienhetens
mall. Detta ska ske till Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2011.

8.

att Kommunfullmäktiges inriktningsmål och Kommunstyrelsens övergripande mål är
oförändrade 2011.

9.

att de förslag till verksamhetsmål som nämnderna redovisat till budgetberedningen
under våren 2010 ska gälla för nämnderna under 2011. Nämnderna ska i
underliggande, mätbara, mål och/eller nyckeltal/indikatorer kunna mäta hur väl man
uppfyller de av Kommunfullmäktige fastställda målen för nämnden. Nämnderna ska
besluta om dessa mål som en del av sin detaljbudget för 2011.

10.

att nämnderna kvartalsvis under 2011, till Kommunstyrelsen, skall återrapportera sitt
arbete med att uppnå målen.

11.

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Krokomsbostäder AB ska vara
organiserat och vilken verksamhet bolaget ska bedriva utifrån förmodad
lagförändring kring hur kommunala bostadsbolag ska bedriva sin verksamhet.

12.

att kommunens delegationsreglementen ska ses över och förtydligas.

13.

att ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att senast till Kommunfullmäktiges möte i
februari 2011 anmäla kommunens samlade budgetdokument/verksamhetsplan,
inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska ramarna för 2011, plan 2012 och
2013.
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Generella budgetdirektiv samt budgetförutsättningar 2011
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som mål att kvaliteten i våra verksamheter i Krokoms
kommun ska förbättras, särskilt inom äldreomsorgen och skolan. Vårt mål är bland annat att
förstärka skolbarnomsorgen, förskolan samt att öka lärartätheten inom grundskolan. Vi vill öka
personaltätheten inom äldreomsorgen och minska kötiderna i sjukvården.
I det Rödgröna budgetalternativet får kommunsektorn totalt drygt 12 miljarder kronor i ökade
resurser 2011-2012, varav 9 miljarder är breda satsningar till mer personal. För Krokoms kommun
betyder det ett extra tillskott med 10 miljoner kronor.
Utöver våra Rödgröna förslag om mer resurser till kommunsektorn innebär ett flertal av våra andra
förslag att behovet av ekonomiskt bistånd (socialbidrag) minskar i landets kommuner.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Krokoms kommun kan ge exempel på ett flertal förslag
som förbättrar den kommunala ekonomin och ökar vår kommuns skattekraft:








Lägre kostnader för a-kassan
Högre ersättningsnivå och höjda tak i a-kassan
Bättre sjukförsäkring, utan stupstock, och omförsäkring av utförsäkrade
Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar
Höjt bostadsbidrag till ensamstående föräldrar
Fler jobb och utbildningsplatser
Förbättrat bostadstillägg för pensionärer

Under den senaste mandatperioden har försämringar av a-kassa och sjukförsäkringar bidragit till
ökade socialbidragskostnader. På motsvarande sätt kommer förbättringarna ovan att avlasta den
kommunala budgeten.
En satsning ska göras för att utveckla kommunens olika fritidsanläggningar.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ha en levande landsbygd, ”Hela Sverige ska leva”! Ett
flertal kommande statliga satsningar kommer att ge effekt i vår kommun, bland annat
infrastruktursatsningar, som gör det möjligt för företag att utvecklas och som i sin tur ökar
möjligheterna för att bo, verka och leva i hela Krokoms kommun.
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Budgetdirektiv till nämnderna
Kommunfullmäktige
KF tilldelas en ramförstärkning på 0,2 mkr för 2011 för utbildning av nyvalt kommunfullmäktige
efter valet hösten 2010.
Revisionen
Oförändrad ram
Valnämnden
Oförändrad ram
Överförmyndarnämnden
Ersättningsökning till förvaltare och gode män.
Kommunstyrelsens verksamheter
KS tilldelas en ramförstärkning på 2,6 mkr under 2011, utöver redan beslutad ram enligt
detaljbudget 2010 plan 2011. För 2012-2013 är ramförstärkningen 3,5 mkr för vart och ett av åren.
Medel avsätts för satsningar på heltidsanställningar
Kraftig satsning på vuxenutbildning – komvux
Tjänst som strategisk planerare inrättas
Medel till tjänst som Folkhälsosamordnare tillförs för åren 2011 – 2013
Personalprogrammet återställs till den nivå som gällde före projektet ”Pilotmodel för
företagshälsovård i Jämtlands Län”.
Utveckling av näringslivsorganisationen
Jämtlands Räddningstjänstförbund
I ramen som framgår av driftssammandraget ingår IVPA. Ramen har uppdaterats med den senast
tillgängliga informationen.
Jämtlands Gymnasieförbund
De ekonomiska ramarna är uppdaterade med de senaste elevprognoserna och platspriser.
Socialnämnden
SN tilldelas för 2011 en ramförstärkning på 5,8 mkr utöver redan beslutad ram enligt detaljbudget
2010 plan 2011. För 2012 och 2013 är ramförstärkningen 5,9 mkr för vart och ett av åren.
Bedriva äldreomsorgen i egen regi
Utöka platser för korttidsboende
Ökad bemanning i vård- och omsorgsverksamheterna
Återinföra hustomteverksamheten ”fixar Malte/Maltina”
Sommarjobbsgaranti från och med årskurs 8
Utveckling av IT för planering, dokumentation och uppföljning
4

Barn- och utbildningsnämnden
BUN tilldelas en ramförstärkning på 3,7 mkr utöver redan beslutad ram enligt detaljbudgeten 2010
plan 2011. För 2012 och 2013 är ramförstärkningen 5,3 mkr respektive 8,3 mkr.
Vårdnadsbidraget avslutas
Satsning på Kulturskolan
Höjning av nyckeltal inom barnomsorg och grundskolan
Satsning på fritidsgårdsverksamheten
Förstärkning av fortbildningsbudgeten
Införa ”en dator per elev” för årskurs 7-9
Samhällsbyggnadsnämnden
SABY tilldelas för 2011-2013 en ramförstärkning på 6,4 mkr för respektive år utöver redan
beslutad ram enligt detaljbudget 2010 plan 2011.
Använda skolROT till renoveringar av skolor
Satsning på klimatvänlig teknik
Kvalitetslyft på skolmaten
Höjt underhåll av kommunala fastigheter
Bygg- och miljönämnden
BOM tilldelas för 2011 – 2013 en ramförstärkning med 0,1 mkr före respektive år utöver redan
beslutad ram enligt detaljbudget 2010 plan 2011.
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R AMB UDG E T K R O K O MS K O MMUN 2011, plan 2012 oc h 2013
S O C IAL DE MO K R ATE R NA O C H VÄNS T E R P AR T IE T
2011
Mkr
724,7
5,5

2012
Mkr
747,0
5,5

6,0

4,0

T otal intäkts mas s a 2010
Nämnderna
K ommunfullmäktige
R evis ion
V alnämnden
Ö verförmyndarnämnden

736,2

756,5

781,6

‐2,0
‐0,8
0,0
‐1,1

‐1,8
‐0,8
0,0
‐1,1

‐1,8
‐0,8
0,0
‐1,1

K ommuns tyrels en
Norra J ämtlands R äddnings tjäns tförbund
J ämtlands G ymnas ieförbund

‐50,0
‐15,3
‐66,9

‐50,6
‐15,6
‐65,1

‐50,6
‐16,1
‐62,9

S ocialnämnden

‐226,7

‐225,5

‐225,5

B arn och utbildnings nämnden

‐211,7

‐213,3

‐216,3

S amhälls byggnads nämnden
E ffekt s kolutredning s kolor i Ås
E nergiprogram E P C

‐117,0
‐5,0
‐0,5

‐116,8
‐10,9
‐0,9

‐116,8
‐10,9
0,1

‐2,3

‐2,3

‐2,3

‐699,3

‐704,7

‐705,0

K S /K F förfogandeans lag
P rojekt

‐0,6
‐1,0

‐0,6
‐1,0

‐0,6
‐1,0

Dels umma nämnderna

‐700,9

‐706,3

‐706,6

‐24,1
‐2,4
‐35,0
‐0,5
65,0
0,0

‐39,0
‐4,9
‐38,0
‐0,5
66,0
0,0

‐53,1
‐7,5
‐40,0
‐0,5
67,0
0,0

‐697,9

‐722,7

‐740,7

‐28,7

‐29,2

‐30,8

9,6

4,6

10,1

F inans netto

‐2,1

‐0,8

‐1,4

R es ultat före extraordinära pos ter
E xtra ordinarie pos ter
P eriodis eringar
Årets res ultat

7,5
0,0
4,5
12,0

3,8
0,0
3,2
7,0

8,7
0,0
0,0
8,7

1,6%
14 500

0,9%
14 550

1,1%
14 600

K ommunals katt
Vårpropos itionen
T ills kott R ödg röna budg etmotionen

B ygg och miljönämnden
S umma ans lag nämnder

Övrig a verks amhets kos tnader
L öneres erv
Indexres erv
P ens ioner
S emes terlönes kuld
Interna/kapitaltjäns t
Ö vrigt (borgens avgift K B AB )
S umma verks amhetens nettokos tnader
Avs krivning/extra avs krivning
R es ultat före finans netto

R es utat i % av bruttointäkter
B efolknings antagande i s katteberäkning

2013
Mkr
776,1
5,5
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Investeringar
Under 2011 färdigställs den utbyggnation av skolor och barnomsorgslokaler som påbörjats i Ås och
Sånghusvallen samt en utökning av redan befintlig barnomsorg i Sånghusvallen för att klara av den
hastiga expansionen i området.
Ett nytt LSS-boende i kommunen planeras stå klart under hösten/vintern 2011.
Under planperioden kommer badhus/idrottshall att byggas i Änge för 24 mkr (2012-2013). Vidare
avsätts 30 mkr till Krokoms badhus (2013-2014).
Stora energisparinvesteringar görs under de kommande åren. Dessa satsningar är en långsiktig
besparing med minskad energiförbrukning.
En fortsatt utveckling i Sånghusvallen förväntas till en beräknad exploaterings kostnad om 34,4 mkr
brutto, som i sin helhet ska täckas av inkomster av tomtförsäljning. Före igångsättningstillstånd ska
tillstånd inhämtas från Kommunstyrelsen, innehållande en redovisning av aktuella exploateringsprojekt och en uppföljning av dessa.
INVESTERINGSBUDGET 2011 SAMT PLAN 2012, 2013
Tkr
2011

2012

2013

12 000

0

0

6500

2 000

0

42 300

0

0

4 200

4 200

4 400

4700

4750

5090

4 000

1 400

0

0

12000

27 000

400

400

400

3000

3100

1500

7 500

6000

6500

350

350

350

3500

3500

3000

Delumma SABY

88 450

37 700

48 240

TOT SUMMA

97 250

44 450

55 090

SN‐lokaler
Summa
BUN‐lokaler
Summa
Skolor ÅS
Summa
Nya FSK‐lokaler
Summa
VA
Summa
Renhållning
Summa
Idrotts‐ samlingslokaler
Summa
Bostadsanpassning
Summa
Vägar, park och mark
Summa
Energiåtgärder
Summa
Kostverksamhet
Summa
Övrigt
Summa
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Krokom den 9 juni 2011

Rolf Lilja
Oppositionsråd, Socialdemokraterna

Jörgen Blom
Vänsterpartiet
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