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Trångsvikens Bygdegård
Onsdagen den 29 september 2010, kl 10.00-17.25

Beslutande:

Se bilaga 1 till protokollet

Övriga
deltagande:

Kommunsekreterare Anette Lihuvudh

Utses att justera:

Dmitar Savic och Maria Jacobsson

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, måndagen den 11 oktober 2010

Underskrifter

Sekreterare:

Paragrafer: 74-91

……………………………………………

Anette Lihuvudh
Ordförande:

…………………………………………..

Elisabeth Friberg
Justerande:

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

Dmitar Savic

Maria Jacobsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdes
datum:

29 september 2010

Datum för anslags
uppsättande:

Datum för anslags

12 oktober 2010

nedtagande: 2
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Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift:

Kommunhuset, Krokom, kansliet
…………………………………………………..

Anette Lihuvudh

Justerandes signatur
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Dnr KS 10/049

Öppnande
Ordförande Elisabeth Friberg, C, hälsar alla välkomna till dagens
fullmäktigemöte och öppnar sammanträdet klockan 10.00.
_____
Kommunfullmäktige inleder med en tyst minut för att hedra minnet av Tomas
Lönneborg, som avled den 12 september. Han var ersättare i fullmäktige.
_____
Vid upprop noteras 33 ledamöter och 10 ersättare, enligt bilaga 1 till protokollet.
1 ej tjänstgörande ersättare deltar, enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 21 september 2010. Kallelsen har gått ut till fullmäktiges
ledamöter den 16 september 2010.
_____
Följande frågor anmäls och medges få ställas
1

Rolf Lilja, S, fråga till Nils Johnsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om hur vägnätet ska administreras och organiseras i Krokoms
samhälle. Frågan ställdes, första gången, vid fullmäktige den 9 juni 2010.
2
Judith Hult, S, fråga till Göte W Swén, M, bygg- och miljönämndens
ordförande, om handikapparkering vid förvaltningshuset
3
Jörgen Blom, V, fråga till Leo Olofsson, M, ledamot i barn- och utbildningsnämnden, om den farliga trafiksituationen i Sånghusvallen, Ås.
4
Jörgen Blom, V, fråga till Göte W Swén, M, bygg- och miljönämndens
ordförande, om den farliga trafiksituationen i Sånghusvallen, Ås.
5
Rolf Lilja, S, fråga till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande,
om urvalsprinciper till kulturskolan i kommunen.
6
Stefan Wikén, S, fråga till Nils Johnsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om lekplatser och grönytor i Sånghusvallen, Ås.
_____
Kommunfullmäktige får information enligt följande
*

Justerandes signatur

KBAB, avrapportering angående ny lag, Olle Nilsson, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers. Informationen sker utifrån att fullmäktige i
budgetdirektiv fastställde att låta utreda KBABs fastighetsorganisation.
Därefter har kommunchefen anlitat Olle Nilsson, PricewaterhouseCoopers,
för att göra en förstudie om kommunens totala fastighetsinnehav.

Utdragsbestyrkande
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Öppnande
*

Utdelning av pris till ”Årets företagare” som blev Trangia AB. Bengt-Owe
Palmgren, ordförande i Företagarna Krokom, delar ut utmärkelsen till
bröderna Bengt och Lennart Jonsson.

*

Sara Strandberg, administrativ chef och Åsa Sjödin, kommunikatör, hälsas
välkomna som nya medarbetare i Krokoms kommun.

*

Siv Gahlin avtackas med vers, blommor och presentkort, av fullmäktige, då
hon nu går i pension. Siv Gahlin har tidigare varit fullmäktiges sekreterare i
22 år.
_____
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 11.50-13.00, för överläggningar
13.30-13-45, för kaffe samt överläggning klockan 14.55-15.30 och för en kortare
överläggning klockan 15.50-15.55.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/017

Frågor
1

Rolf Lilja, S, frågar Nils Johnsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om hur vägnätet ska administreras och organiseras i Krokoms
samhälle.

Nils Johnsson, C, svarar att ärendet har varit uppe för behandling i
samhällsbyggnadsnämnden och har återremitterats för ytterligare
beredning. Den 26 oktober kommer ärendet åter att behandlas av
samhällsbyggnadsnämnden. Därefter kommer det för slutligt
ställningstagande till kommunfullmäktige.
_____
2

Judith Hult, S, frågar Göte W Swén, M, bygg- och miljönämndens
ordförande, om när handikapparkering vid förvaltningshuset kommer att
färdigställas.

Göte W Swén, M, svarar att arbetet med handikapparkeringen kommer
att starta inom två veckor.
_____
3

Jörgen Blom, V, frågar Leo Olofsson, M, ledamot i barn- och utbildningsnämnden, om en skrivelse som inkommit till nämnden om den farliga
trafiksituationen i Sånghusvallen, Byskogen.

Leo Olofsson, M, svarar att den frågan ligger hos bygg- och
miljönämnden och att skrivelsen skickats dit. Barn- och utbildningsnämnden har lagt en notering till skrivelsen om vikten av att göra bussfickor i
Byskogen.
_____
4

Jörgen Blom, V, frågar Göte W Swén, M, bygg- och miljönämndens
ordförande, om hur nämnden har eller kommer att behandla skrivelsen om
den farliga trafiksituationen i Sånghusvallen, Byskogen.

Göte W Swén, M, svarar att ärendet har varit uppe i bygg- och
miljönämnden tidigare och där har det beslutats att stadsarkitekten ska ta
kontakt med Trafikverket för att ett övergångsställe ska anläggas. Arbetet
med trafiksituationen är också en fråga om pengar som också ska lösas i
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor

5

Rolf Lilja, S, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande,
om urvalsprinciper samt om kostnaden för att bereda alla sökande plats i
kommunens kulturskola.

Maria Söderberg, C, svarar att det är beroende på instrument eller ämne.
I första hand tas fortsättningselever in. Anmälan ska ha kommit in i tid och
avgiften ska också vara betald i tid. Det skulle kosta mellan 400.000500.000 att bereda de 50 eleverna, som står i kö, plats. Cirka 500 elever
finns inskrivna idag,
_____
6

Stefan Wikén, S, frågar Nils Johnsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om när de utlovade lekplatserna och grönytorna kommer att
vara på plats i Sånghusvallen, Byskogen.

Nils Johnsson, C, svarar att det ännu inte bildats en förening där. Hur
området ska utformas ska diskuteras med de boende eftersom det är de
som ska sköta drift och underhåll i framtiden. Det finns en förskola i
närheten med komplett utrustning. En skola tillkommer också med viss
utrustning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/035

Allmänhetens frågestund
1

Malin Andersson, Vallrun, ställer fråga till Maria Söderberg, C,
kommunstyrelsens ordförande, om bygdepeng.

2

Ensio Gustavsson, Krokom, ställer fråga till Göte W Swén, M, om utemiljö
och handikapparkering i Krokoms centrum.

3

Kjell Svemark, Trångsviken, ställer fråga till Göte W Swén, M, om
fastigheter vid vattentäkt i Trångsviken.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Interpellationer
Det har inte kommit in några interpellationer.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Översiktsplan vindkraft, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Område 1, Skärvången/Åkersjön, rödmarkeras.

2

Område 2, Enarsvedjan, vitmarkeras.

3

Område 3, Rönnöfors, rödmarkeras.

4

Område 4, Avavallen, vitmarkeras.

5

Område 5, Storrun, vitmarkeras.

6

Område 6, Storbacken, återremitteras med motiveringen att alltför många
idéer/synpunkter på områdets utformning har framkommit under debatten,
för att ett beslut ska kunna fattas. En fördjupad undersökning av
grunderna är nödvändig.

7

Område 6, Nordbyn, återremitteras med motiveringen att alltför många
idéer/synpunkter på områdets utformning har framkommit under debatten,
för att ett beslut ska kunna fattas. En fördjupad undersökning av
grunderna är nödvändig.

8

Område 7, Råshön, vitmarkeras.

9

Område 8, Aspås, Tulleråsen, vitmarkeras.

10

9-12, Föllinge, vitmarkeras.

11

I övrigt antar fullmäktige översiktsplan för vindkraft i Krokoms
kommun.

12

Kommunen ska agera för kommunalt ägd vindkraft i begränsad
omfattning.
___

Bakgrund
Vindkraft i Krokoms kommun - tillägg till Översiktsplan, har varit utställd för
granskning under tiden 20 maj till och med 6 augusti 2010.
Efter utställningstidens slut har inkomna synpunkter sammanfattats och
kommenterats i ett särskilt tjänsteutlåtande, upprättat den 1 september 2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Översiktsplan vindkraft, Krokoms kommun
Underlag för beslut
-”Vindkraft i Krokoms kommun – tillägg till Översiktsplan”
Utställning 20 maj – 6 augusti 2010.
-Synpunkter och utlåtande efter utställning 20 maj-6 augusti,
”Förslag till ändringar”,1 september 2010.
Detta tjänsteutlåtande ligger till grund för kommunstyrelsens beslut och
benämns här ”grundförslaget”.
Beslutet i kommunstyrelsen avviker från utlåtandet med anledning av beslut
enligt punkt 1.
-Länsstyrelsens granskningsyttrande, ingår i synpunkter och utlåtande.
Kommunstyrelsen den 1 september 2010, § 112
Yrkanden/förslag
Jon Erik Hedman, Kd, yrkar att område 1, Skärvången/Åkersjön, vitmarkeras.
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till grundförslaget samt avslag till Jon Erik
Hedmans, Kd, yrkande om att område 1 vitmarkeras.
Sture Marklund, V, yrkar bifall till grundförslaget om att områdena 1, 3 och 6,
Storbacken, ska rödmarkeras.
Sture Marklund, V, yrkar att område 6, Nordbyn, rödmarkeras.
Sture Marklund, V, yrkar att det får vara maximalt 3 verk placerade på bra
vindlägen och i förhållande till kraftledningar. Den maximala höjden per
kraftverk får vara 150 meter, utan betydande miljöpåverkan.
Sture Marklund, V, yrkar att kommunen aktivt ska driva på för att initiera
gemensamhetsanläggningar baserat på lokala krafter, gärna som kooperativ.
Sture Marklund, V, yrkar att kommunen ska agera för kommunalt ägd vindkraft i
begränsad omfattning.
Ulf Jonasson, C, yrkar i område 6 Nordbyn att etablering av vindkraft på
höjdläget nära Kaxås inte bör ske med hänsyn till byborna. En gräns föreslås i
öster som utgörs av vägen Kougsta-Sulviken, istället för vägen Nordbyn-Kaxås.
Maria Söderberg, C, yrkar att område 1 vitmarkeras.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Sture Marklunds, V, yrkanden.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Ulf Jonassons, C yrkande i område 6,
Nordbyn.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Översiktsplan vindkraft, Krokoms kommun
Owen Laws, Mp, yrkar att område 1, Skärvången/Åkersjön, vitmarkeras.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till Ulf Jonassons, C, yrkande om att rödmarkera
delar av område 6, Nordbyn, med hänsyn till rennäringen.
Owen Laws, Mp, yrkar att område 2, Enarsvedjan, rödmarkeras med hänsyn till
rennäringen.
Agneta Gabrielsson, Fp, yrkar att område 6, Storbacken, vitmarkeras.
Agneta Gabrielsson, Fp, yrkar bifall till grundförslaget om att vitmarkera
Nordbyn.
Evert Jonsson, C, yrkar bifall till att område 1, Skärvången/Åkersjön,
vitmarkeras.
Maria Derenius Torestam, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
grundförslaget.
Mona Puttick, V, yrkar bifall till grundförslaget om att områdena 1 och 6,
Storbacken, rödmarkeras.
Mona Puttick, V, yrkar att områdena 2, 6, Nordbyn, 8 och område 9, i punkten
10, rödmarkeras med hänsyn till rennäringen.
I övrigt yrkar Mona Puttick, V, bifall till Sture Marklunds yrkanden.
Jon Erik Hedman, Kd, yrkar avslag till Owen Laws, Mp yrkande om att område
2, Enarsvedjan, ska rödmarkeras.
Jon Erik Hedman, Kd, yrkar avslag till Ulf Jonassons, C, yrkande om att
rödmarkera delar av område 6, Nordbyn.
Göte W Swén, M, yrkar avslag på Vänsterpartiets yrkanden.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till Jon Erik Hedmans, Kd, yrkande om att område
1, Skärvången/Åkersjön, vitmarkeras.
Göte W Swén, M, yrkar avslag på Ulf Jonassons, C, yrkande om att rödmarkera
delar av område 6, Nordbyn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Översiktsplan vindkraft, Krokoms kommun
Göte W Swén, M, yrkar på återremiss av område 6 Storbacken/Nordbyn,
punkterna 6 och 7. Motiveringen är att alltför många idéer/synpunkter på
områdets utformning har framkommit under debatten, för att ett beslut ska
kunna fattas. En fördjupning av undersökning av grunderna är nödvändig.
Fullmäktige ajournerar sig för kaffe samt överläggning klockan 14.55-15.30.
_____
Propositionsordning punkterna 6 och 7
Ordförande kommer att ställa proposition på återremiss av punkten 6,
Storbacken, och punkten 7, Nordbyn.
Efter proposition finner ordförande att dessa punkter ska avgöras senare,
återremitteras.
Votering begärs
De som vill att ärendena ska avgöras senare röstar Ja och de som vill att
ärendena ska avgöras idag röstar Nej.
Med 17 Ja och 26 Nej finner ordförande att punkten 6, Storbacken, och punkten
7, Nordbyn återremitteras.
_____
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar avslag på Maria Söderbergs, C, Evert Jonssons, C samt
Jon Erik Hedmans, Kd yrkande om att område 1, Skärvången/Åkersjön
vitmarkeras.
Mi Bringsaas, S, yrkar avslag på Sture Marklunds, V, yrkanden.
_____
Fullmäktige ajournerar sig för en kortare överläggning klockan 15.50-15.55.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Översiktsplan vindkraft, Krokoms kommun
Propositionsordning
Ordförande kommer att ställa proposition på punkterna var för sig.
I punkten 1 ställs proposition på rödmarkering mot vitmarkering.
I punkten 2 ställs proposition på vitmarkering mot rödmarkering.
I punkterna 3-5 och 8 ställs proposition på bifall mot avslag.
I punkten 9 ställs proposition på vitmarkering mot rödmarkering.
Punkten 10 delas upp i två delar. I område 9 ställs proposition på vitmarkering
mot rödmarkering. I områdena 10-12 ställs proposition på bifall mot avslag.
I de tre tilläggsyrkandena från Sture Marklund, V, ställs proposition på bifall mot
avslag.
I punkten 11 ställs proposition på bifall mot avslag.
Propositionsordningen godkännes
Efter proposition på punkten 1, Skärvången/Åkersjön, rödmarkering mot
vitmarkering, finner ordförande att området ska vitmarkeras.
Votering begärs
De som vill att området ska rödmarkeras röstar Ja och de som vill att området
ska vitmarkeras röstar Nej.
Med 28 Ja, 14 Nej och 1 som avstår finner ordförande att fullmäktige beslutar
att område 1 ska rödmarkeras, enligt grundförslaget.
Reservation i punkten 1, område 1
Maria Söderberg, C, Jon Erik Hedman, Kd, Evert Jonsson, C, Owen Laws, Mp,
Birgitta Sundin, Mp, Dmitar Savic, Mp, Carlolof Hallström, M, Göte W Swén, M,
Elisabeth Svensson, M, Roger Nilsson, M, Mikael Olofsson, M, Leo Olofsson,
M, May Johansson, C och Elisabeth Friberg, C anmäler reservation till förmån
för att område 1, Skärvången/Åkersjön, ska vara vitmarkerat.
_____
Efter proposition på punkten 2, Enarsvedjan, vitmarkering mot rödmarkering,
finner ordförande att fullmäktige beslutar enligt grundförslaget att området ska
vitmarkeras.
Reservation i punkten 2, område 2
Owen Laws, Mp och Mona Puttick, V, anmäler reservation till förmån för att
område 2 ska vara rödmarkerat.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Översiktsplan vindkraft, Krokoms kommun
Efter proposition på punkten 3, Rönnöfors, bifall mot avslag, finner ordförande
att fullmäktige beslutar att området ska rödmarkeras.
Efter proposition på punkten 4, Avavallen, bifall mot avslag, finner ordförande
att fullmäktige beslutar att området ska vitmarkeras.
Efter proposition på punkten 5, Storrun, bifall mot avslag, finner ordförande att
fullmäktige beslutar att området ska vitmarkeras.
Efter proposition på punkten 8, Råshön, bifall mot avslag, finner ordförande att
fullmäktige beslutar att området ska vitmarkeras.
Efter proposition på punkten 9, Aspås, vitmarkering mot rödmarkering, finner
ordförande att fullmäktige beslutar att området ska vitmarkeras.
Efter proposition på område 9 i punkten 10, vitmarkering mot rödmarkering,
finner ordförande att fullmäktige beslutar att området ska vitmarkeras.
Efter proposition på områdena 10-12 i punkten 10, bifall mot avslag, finner
ordförande att fullmäktige beslutar att områdena ska vitmarkeras.
Efter proposition på tilläggsyrkande från Sture Marklund, V, om att det får vara
maximalt 3 verk placerade på bra vindlägen och i förhållande till kraftledningar
och att den maximala höjden per kraftverk får vara 150 meter, utan betydande
miljöpåverkan, bifall mot avslag, finner ordförande att fullmäktige avslår det.
Efter proposition på tilläggsyrkande från Sture Marklund, V, om att kommunen
aktivt ska driva på för att initiera gemensamhetsanläggningar baserat på lokala
krafter, gärna som kooperativ, bifall mot avslag, finner ordförande att fullmäktige
avslår det.
Efter proposition på tilläggsyrkande från Sture Marklund, V, om att kommunen
ska agera för kommunalt ägd vindkraft i begränsad omfattning, bifall mot
avslag, finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Efter proposition i punkten 11 om att i övrigt anta översiktsplan för vindkraft i
Krokoms kommun, bifall mot avslag, finner ordförande att fullmäktige bifaller
det.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Översiktsplan vindkraft, Krokoms kommun
Rolf Lilja, S, deltar ej i handläggningen av ärendet, på grund av jäv, och han
lämnar lokalen.
_____
Reservation
Vänsterpartiet anmäler skriftlig reservation, se bilaga 3 till protokollet
_____

Kopia

Justerandes signatur

Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 79

Sida

29 september 2010
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Dnr KS 10/032

Anmälan om motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

Motionen om Önsjöns badplats remitteras till komunstyrelsen.

2

Sakfrågan, i medborgarförslaget om att Åkersjön-Skärvången undantas
från etablering av vindkraft, har behandlats i föregående ärende.

3

Medborgarförslag om taktil massage remitteras till socialnämnden för att
sedan slutbehandlas i fullmäktige.

4

Medborgarförslag om förbättring av parkområde i Krokoms centrum
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att sedan slutbehandlas i
fullmäktige.

5

Medborgarförslag om skyddsombud eller ombudsman för dagisbarn
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för att sedan slutbehandlas i
fullmäktige.

6

Medborgarförslag om att lågenergilampor bör användas i kommunal
verksamhet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att sedan
beslutas i fullmäktige.

7

Medborgarförslag om uppröjning av slyskog med mera remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige.

Motioner
1

Dnr KS 10/202
Sture Marklund, V, har inkommit med en motion om Önsjöns badplats.

Medborgarförslag

1

Dnr KS 10/158
Ulf Derenius och Dennis Derenius har inkommit med ett medborgarförslag
om att Åkersjön-Skärvången undantas från etablering av vindkraft.

2

Dnr KS 10/197
Gun Lindström Arver har inkommit med ett medborgarförslag om taktil
massage.

3

Dnr KS 10/223
Berndt Söderholm har inkommit med ett medborgarförslag om förbättring
av parkområde i Krokoms centrum.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 79 (forts)

29 september 2010

Sida
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Dnr KS 10/032

Anmälan om motioner och medborgarförslag

4

Dnr KS 10/199
Per Hansson har inkommit med ett medborgarförslag om skyddsombud
eller ombudsman för dagisbarn.

5

Dnr KS 10/198
Per Hansson har inkommit med ett medborgarförslag om att
lågenergilampor bör användas i kommunal verksamhet

Dnr KS 10/201
Berndt Söderholm har inkommit med ett medborgarförslag om uppröjning
av slyskog med mera.
_____
6

Kopia
1
Kommunstyrelsen inkl motion
2
Kommunsekreterare inkl medborgarförslag
3
Socialnämnden inkl medborgarförslag
4
Samhällsbyggnadsnämnden inkl medborgarförslag
5
Barn- och utbildningsnämnden inkl medborgarförslag
6
Samhällsbyggnadsnämnden inkl medborgarförslag
7
Samhällsbyggnadsnämnden inkl medborgarförslag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

29 september 2010

Kf § 80

Sida
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Dnr KS 10/130

Delårsrapport per juni 2010, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige att godkänner delårsrapport per juni 2010.
_____

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2010 upprättats och bokslut efter sex månader.
Dessutom är en uppföljning av verksamhetsmålen i nämnderna genomförd.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 14 september 2010
Delårsrapport för Krokoms kommun per juni 2010.
Kommunstyrelsen den 22 september 2010, § 134
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige
godkänna delårsrapport per juni 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår fullmäktige
godkänna delårsrapport per juni 2010.
Yttrar sig gör också Sture Marklund, V och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige godkänner
delårsrapport, per juni 2010.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 81

29 september 2010

Sida
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Dnr KS 10/148

Ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ”Bestämmelser om
ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun” för översyn
och omarbetning av en parlamentarisk grupp. Motiveringen till
återremitteringen är att få fram begriplighet, konsekvens , principer och
laglighet.

Bakgrund
En översyn har gjorts av bestämmelserna om ersättning till kommunalt
förtroendevald i Krokoms kommun. De nuvarande bestämmelserna har gällt
sedan 1 januari 2003.
Föreslagna förändringar avser att förtydliga och anpassa bestämmelserna
utifrån relevanta/jämförbara justeringar i till exempel kommunala avtal avseende
semester och pensioner. Arvodet till kommunstyrelsens ordförande beräknas
utifrån viss procent av arvodet för riksdagsledamöter.
I bilaga 3 till ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i
Krokoms kommun” justeras arvodesbeloppet för sammanträden med mera (§5)
från och med 1 januari 2011utifrån procentuell förändring av arvodena till
riksdagsledamöter. Maximibelopp för förlorad arbetsinkomst i bilaga 3 (§6)
justeras från och med 1 januari 2011 utifrån förändring av prisbasbeloppet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 augusti 2010.
Förslag till ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i
Krokoms kommun”.
Kommunstyrelsen den 1 september 2010, § 111
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget med en redaktionell ändring i
§ 2 första punkten fjärde strecksatsen där en 2a läggs till efter bilaga.
Maria Söderberg, C, yrkar att bilaga 2, deltidsengagerade förtroendevalda, lyfts
ur och beslutas senare.
Stefan Wikén yrkar på återremiss, av ärendet, för översyn och omarbetning av
en parlamentarisk grupp. Motiveringen till återremitteringen är att få fram
begriplighet, konsekvens , principer och laglighet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 81 (forts)

Sida

29 september 2010
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Dnr KS 10/148

Ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun
Det finns två förslag till beslut, grundförslaget samt ett yrkande om
återremittering. Till det har inkommit två ändringsyrkanden.
Ordförande kommer först att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller senare. Om fullmäktige kommer fram till att ärendet ska avgöras idag
ställer ordförande proposition på ändringsyrkandena.
Efter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande
att ärendet ska avgöras senare.
Votering begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska avgöras senare röstar Nej.
Med 21 Nej och 23 Ja finner ordförande att ärendet ska avgöras senare.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens presidieberedning
Gunilla Sundqvist, personalchef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 82

29 september 2010

Sida
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Dnr KS 10/137

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser med syfte att bilda ett
länssamordningsförbund i Jämtlands län
_
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1 * Att ingå som part i finansiellt samordningsförbund i Jämtlands län från och
med den 1 januari 2011.
* Fastställa föreslagen förbundsordning för samordningsförbundet i
Jämtland.
* Ställa sig bakom föreliggande avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet.
* Anslå medel enligt framlagt förslag i föreliggande avsiktsförklaring för år
2011 till samordningsförbundets verksamhet. Det innebär att kommunen
betalar en fast del på 50.000 kronor och resterande belopp utifrån
folkmängd. För Krokoms kommun innebär det en kostnad på
175.000 kronor.
* Finansiering sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag 2011.
2

Detta gäller under förutsättning att alla åtta kommuner går med i
samordningsförbundet.

3

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, med övriga parter, utarbeta en
arbetsordning.

Bakgrund
I januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Motivet till
lagstiftningen är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att prioritera och att
samordna insatser och att underlätta en effektiv resursanvändning för att öka
den enskildes funktions- och arbetsförmåga.
Lagstiftningen omfattar fyra parter, försäkringskassan, arbetsförmedlingen,
kommuner och landsting. Inom dessa myndigheter finns många aktörer, som
deltar i samarbetet kring en enskild individ. Därutöver kan det finnas aktörer
som också deltar i rehabiliteringen kring en individ.
I Jämtlands län har vi f n fem lokala finsamförbund i Berg, Åre, Bräcke,
Strömsund och Östersunds kommuner samt ett länsövergripande
samordningsförbund för psykiskt funktionshindrade (J-SAM), där alla kommuner
finns representerade.
Under 2009 gav sociala samrådsgruppen uppdrag till Kommunförbundet i
Jämtlands län att ta fram konsekvensbeskrivning tillsammans med
finsamförbunden på olika alternativa modeller att bedriva finansiell samordning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 82 (forts)

29 september 2010

Sida
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Dnr KS 10/137

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser med syfte att bilda ett
länssamordningsförbund i Jämtlands län
_
Syftet var att minska de administrativa kostnaderna, kostnaderna för revision,
samordnar mm för att istället kunna användas till att utveckla verksamheten. I
övriga landet finns antingen lokala förbund eller länsförbund, inte båda delar.

Nu framtaget förslag om bildande av ett länssamordningsförbund i Jämtlands
län innefattar en ekonomisk ram på 6 mkr. (Tidigare kostnad totalt 9,3 mkr)
Fördelningen mellan parterna föreslås bli följande:
Försäkringskassa/arbetsförmedling
3 mkr (tidigare 4,65 mkr)
Landstinget
1,5 mkr
(tidigare 2,325 mkr)
Kommunerna
1,5 mkr
(tidigare 2,325 mkr)
Förslaget innebär att alla kommuner betalar en fast del 50.000 kronor och
resterande belopp utifrån folkmängd. För Krokom innebär det en kostnad på
175.000 kronor.
För Krokoms kommuns del, som ej haft lokalt finsamförbund tidigare, ökar
kostnaden sålunda med 175.000. Kommunens andel i J-SAM har finansierats
via statsbidrag, som sen slussats vidare till den personliga ombudsverksamheten. Statsbidrag till personliga ombud kommer att fortsätta som tidigare, men
går då direkt till den kommun som har huvudmannaskapet för verksamheten.
Underlag för beslut
Utredning om etablering av samordningsförbund inkl förslag till förbundsordning
Tjänsteutlåtande den 29 juli 2010
Kommunstyrelsen den 1 september 2010, § 113
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget som förslår fullmäktige
besluta att
1 * Ingå som part i finansiellt samordningsförbund i Jämtlands län från och
med den 1 januari 2011.
* Fastställa föreslagen förbundsordning för samordningsförbundet i
Jämtland.
* Ställa sig bakom föreliggande avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet.
* Anslå medel enligt framlagt förslag i föreliggande avsiktsförklaring för år
2011 till samordningsförbundets verksamhet. Det innebär att kommunen
betalar en fast del på 50.000 kronor och resterande belopp utifrån
folkmängd. För Krokoms kommun innebär det en kostnad på
175.000 kronor.
* Finansiering sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag 2011.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Formaterat: Norska (Bokmål)

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

29 september 2010

Kf § 82 (forts)
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Dnr KS 10/137

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser med syfte att bilda ett
länssamordningsförbund i Jämtlands län
_

2

Detta gäller under förutsättning att alla åtta kommuner går med i
samordningsförbundet.

3

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, med övriga parter, utarbeta en
arbetsordning.

Efter proposition på ovanstående finner ordförande att fullmäktige bifaller
förslaget.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Landstinget
Kommunerna

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 83

29 september 2010

Sida
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Dnr KS 10/206

Förvärv av fastigheten Gräfte 2:29
Kommunfullmäktiges beslut
1

Fullmäktige godkänner det aktuella fastighetsförvärvet till en köpeskilling
av 1.400.000 kronor.

2

Medel för förvärvet tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
____

Bakgrund
Fastigheten Gräfte 2:29 i Aspås har varit ute för försäljning. Fastigheten består
av bostadshus med tillhörande ladugård och uthus samt ett markområde om
totalt 26.600 kvm.
Fastigheten ligger i anslutning till befintligt villaområde som är anslutet till
kommunens VA-nät i ett högt och vackert läge med god utsikt. Större delen av
fastigheten är i dag upplåten med jordbruksarrende som köparen övertar.
Kommunen har deltagit i öppen anbudsgivning via säljarens mäklare och har
vunnit budgivningen med ett bud om 1.400.000 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 19 augusti 2010.
Kommunstyrelsen den 1 september 2010, § 117
Propositionsordning
Det finns ett beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige godkänna
fastighetsförvärvet till en köpeskilling av 1.400.000 kronor.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 84

29 september 2010

Sida
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Dnr KS 09/018

Förlängning av kommunens borgensåtagande – Trångsvikens
bygdegårdsförening
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner en förlängning av kommunens
befintliga borgensåtagande för föreningens 2 befintliga lån hos bank med
upp till 3 år jämfört med nuvarande amorteringsplan, under förutsättning
att föreningens bank beviljar detta och att syftet är i linje med det som
beskrivs i underlaget till beslut.
___

Underlag för beslut
Representant (ordf Ulf Jonasson) för Trångsvikens bygdegårdsförening har varit
i kontakt med kommunen (ekonomichef) angående rubricerat ärende.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 1990 att godkänna kommunal
borgen på upp till 25 mkr för byggnadskreditiv för gemensamhetshus
(bygdegården) i Trångsviken. Fullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen att ta
beslut om detta. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 1992
godkände man kommunal borgen för lånebelopp upp till 8,5 mkr.
Aktuell skuld är just nu cirka 3 mkr.
Föreningen står nu i begrepp att investera i ny, effektivare ventilations- och
värmeanläggning. Detta kommer bl.a att finansieras genom nytt banklån.
Föreningen önskar i samband med detta amorteringsfrihet på sina befintliga lån
under en period, för att på så sätt kunna amortera de nya lånen snabbare.
Detta påverkar kommunens borgensåtagande på så sätt att det förlängs i tid,
men inte förändras beloppsmässigt. I och med att det dock är en förändring,
krävs ett beslut i kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 25 augusti 2010
Kommunstyrelsen den 1 september 2010, § 120
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

29 september 2010

Kf § 84 (forts)
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Dnr KS 09/018

Förlängning av kommunens borgensåtagande – Trångsvikens
bygdegårdsförening
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
att godkänna en förlängning av kommunens befintliga borgensåtagande för
föreningens två befintliga lån hos bank med upp till 3 år jämfört med nuvarande
amorteringsplan, under förutsättning att föreningens bank beviljar detta och att
syftet är i linje med det som beskrivs i underlaget till beslut.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Ulf Jonasson, C, deltar inte i handläggningen av ärendet, på grund av jäv.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Trångsvikens Bygdegårdsförening
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 85

29 september 2010

Sida
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Dnr KS 10/210

Årsredovisningen för J-sam, samordningsförbundet för psykisk
funktionsförhindrade
__
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2009 för J-sam,
samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade.
__________________________________________________________
Bakgrund
Årsredovisning 2009 för J-sam har överlämnats till medlemskommunerna.
Förbundets medlemmar har inbetalat 3.000 tkr till förbundet. Totala kostnader
för verksamhetsåret 2009 uppgår till 3.855 tkr och förbundets resultat för 2009
är - 847tkr
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 augusti 2010
Årsredovisning 2009 för J-sam.
Kommunstyrelsen den 1 september 2010, § 129
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige
godkänna årsredovisning 2009 för J-sam, samordningsförbundet för psykiskt
funktionshindrade.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 86

29 september 2010

Sida

27

Dnr KS 10/210

Ansvarsprövning 2009 för J-sam, samordningsförbundet för psykiskt
funktionshindrade
______
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsstyrelsen
för J-sam ansvarsfrihet.
_______________________________________________________________
Bakgrund
I revisionsberättelse, 25 mars 2010, tillstyrker utsedda revisorer i J-sam
ansvarsfrihet för 2009
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 augusti 2010
Revisionsberättelse 2009
Kommunstyrelsen den 1 september 2010, § 130
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige, för
Krokoms kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen för J-sam ansvarsfrihet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Cristine Persson, C, deltar inte i handläggningen av ärendet, på grund av jäv.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 87

29 september 2010

Sida
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Dnr KS 10/211

Överlåtelse av tillståndsgivning, avseende brandfarliga och explosiva varor, till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
____
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun överlåter alla uppgifter
som ankommer på kommunen enligt lagen (2010:1011), om brandfarliga
och explosiva varor, till Jämtlands Räddningstjänstförbund.
_______________________________________________________________
1

Bakgrund
Enligt förslag från försvarsutskottet ska en ny lag om brandfarliga och explosiva
varor träda ikraft den 1 september 2010 (prop. 2009/10:203). Den nya lagen
innebär att ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga och
explosiva varor ska ligga hos kommunen. Tidigare ansvarade kommunen, Bygg
och Miljönämnden, endast för tillstånd och tillsyn avseende brandfarliga varor
och de explosiva varorna ansvarade polismyndigheten för. Kommunjurist Maria
Lewandowski Östersunds kommun har utrett frågan om tillståndsgivning och
tillsyn av brandfarliga och explosiva varor enligt den nya lagen. Jurist på
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har även kontaktats i ärendet.
Tillstånd
Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som
yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till
detta (16 §).
Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska prövas av den
kommun där hanteringen ska bedrivas. Detta gäller dock inte varor inom
Försvarsmakten, Försvarets materialverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och
Fortifikationsverket. (17 §)
Frågor om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor ska prövas av
den kommun där varorna ska hanteras. Detta gäller dock inte explosiva varor
som avser (1) tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och
återvinning, (2) annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering som
nämns i 1, (3) gränsöverskridande överföring, (4) import, och (5) sådan
hantering som Försvarsmakten, Försvarets materialverk, Totalförsvarets
forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd till. (18 §)
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Dnr KS 10/211

Överlåtelse av tillståndsgivning, avseende brandfarliga och explosiva varor, till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
____
Vid tillståndsprövningen ska kommunen pröva om den som söker tillstånd och
när det gäller explosiva varor även föreståndaren har förutsättningar för att
hantera och inom landet överföra brandfarliga och explosiva varor i enlighet
med lagen och därtill hörande föreskrifter. (19 §) Tillståndet ska begränsas till
viss tid och innehålla de villkor som behövs för hanteringen och överföringen
ska ske i enlighet med 1 § 2 st i lagen; ”Lagens syfte är att hindra, förebygga
och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan
uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva
varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varor.” (19 § )
Tillsyn
Kommunen ska också inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn över
efterlevnaden av lagen och dess föreskrifter. Kommunen har därvid rätt att på
begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. (21 § och
24 §). För att försäkra lagens efterlevnad har kommunen möjlighet att meddela
förelägganden och förbud och dessa kan även förenas med viten. (25 §).
Kommunen är också skyldig att i vissa angivna fall återkalla ett utfärdat tillstånd.
(20 §)
Kommunal organisation
De uppgifter, tillståndsgivning och tillsyn, som ålagts kommunen enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor ska enligt 26 § fullgöras av en eller flera
nämnder. Kommunen har också möjlighet att överlåta uppgifterna åt en annan
kommun eller att i enlighet med kommunallagen ha en med andra kommuner
gemensam organisation för uppgifterna. Vidare föreskrivs i lagtexten ”av
kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam organisation för
uppgifter enligt denna lag”.
Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har en egen
rättskapacitet och som är fristående i förhållande till sina medlemmar. Tanken
med ett kommunalförbund är att kommuner kan lägga över sådan verksamhet
till förbundet som man vill samverka om (uppgifter som lämnats över behöver
dock inte vara gemensamma för varje medlem). Kommunalförbundet övertar
uppgifterna från sina medlemmar och blir huvudman för verksamheten med
egen budget och räkenskaper. Medlemmarna har det yttersta ekonomiska
ansvaret för verksamheten och är skyldiga att täcka brister när förbundet saknar
tillgångar för att betala sina skulder.
Hittills har Räddningstjänstförbundet, som är ett kommunalförbund där Krokom,
Strömsund, Berg, Bräcke och Östersunds kommuner är medlemmar, utrett
ärendet innan tillståndsgivningen och utfört den faktiska tillsynen för
kommunens räkning.
Justerandes signatur
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Dnr KS 10/211

Överlåtelse av tillståndsgivning, avseende brandfarliga och explosiva varor, till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
____
Frågan är om ansvaret kan övergå till ett kommunalförbund. I propositionen
uttalas på flera ställen att även om kommunen genom avtal kan överlåter åt en
annan ”kommun” att handa de uppgifter som åläggs kommunen i lagen så har
kommunen alltid kvar ansvaret. När det gäller kommunalförbund så är det inte
fråga om en annan kommun utan den egna kommunen är medlem och
kommunalförbundet svara själv för sina åtaganden. Därför borde även ansvaret
övergå om man väljer att överlåta alla uppgifter till Räddningstjänstförbundet.
Dock måste förbundsordningen ändras i sådana fall.
Resursåtgång/omfattning
Vid samtal med Calise, som handlägger tillstånds- och tillsynsärenden för
explosiva varor hos polismyndigheten i Jämtland för Östersundsområdet,
uppger följande om resursåtgången;
” Det är inte alls mycket tid då (beroende på vilket) tillstånd kan gälla på upp till
5 år och så många ansökningar kommer inte varje år inom vårt distrikt.
Tillsyn gör jag alltid innan tillstånd ges och eventuellt någon punktinsats
däremellan.”
Håkan Ohlsen, Jämtlands Räddningstjänstförbund uppskattar att varje ärende
tar ca 4-8 timmar i anspråk beroende på färdväg,
Finansiering
För finansiering av kommunens åtaganden avseende tillstånds- och
tillsynshanteringen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor gäller den
kommunala självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c § kommunallagen). Principen
innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot de
nödvändiga kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen
tillhandahåller. Kommunen får alltså inte bestämma avgifterna så att
kommunen tillförs en ekonomiskt vinst på bekostnad av avgiftskollektivet.
För- respektive nackdelar med organisationsform
Samma upplägg som idag, dvs. att kommunen utfärdar tillstånden på grundval
av den utredning som Räddningstjänstförbundet gjort och att
Räddningstjänstförbundet utövar tillsynen.
En fördel att även fortsättningsvis låta kommunen/samhällsbyggnads-nämnden
behålla tillståndsgivningen är att nämnden redan idag handlägger andra
ärenden som sammanhänger med de i den nu föreslagna lagen. Ur en
informations- och effektivitetssynpunkt kan detta vara en fördel. Håkan Ohlsen
förespråkade denna lösning av den nu angivna anledningen.
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Dnr KS 10/211

Överlåtelse av tillståndsgivning, avseende brandfarliga och explosiva varor, till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
____
Räddningstjänstförbundet övertar all handläggning.
Den som inhämtar informationen/gör utredningen och utför tillsynen har bäst
insikt i ärenden och därför mest lämpad att avgöra tillståndsfrågan.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 juli 2010
Kommunstyrelsen den 1 september 2010, § 124
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att Krokoms
kommun överlåter alla uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen
(2010:1011), om brandfarliga och explosiva varor, till Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Berg, Bräcke, Strömsund och Östersunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr KS 10/217

Plats och ordning för fullmäktiges sammanträden 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar samt plats
och ordning för år 2011.
_____

Underlag för beslut
Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige
23 februari, 4 maj, 16 juni
28 september, 26 oktober och 7 december
_____
Presidiet bemyndigas att vid behov ändra datum för sammanträde, inställa
sammanträde, kalla till extra sammanträde samt bestämma tid för
sammanträdena.
Annonsering av fullmäktiges sammanträden, inklusive ärendelista, sker förutom
på kommunens anslagstavla också i Länstidningen och Östersundsposten samt
på kommunens hemsida på Internet.
Fullmäktiges möten förläggs i huvudsak till Trångsvikens bygdegård. Vid
speciella aktiviteter eller dylikt, på annan ort, kan fullmäktiges möte förläggas
dit.
Beredande förslag
Kommunstyrelsen den 22 september 2010, § 135
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige
godkänna föreslagna dagar samt plats och ordning för år 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia
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Ulla Eriksson, information
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Dnr KS 10/034

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Annkristin Holmberg, Mp, beviljas avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

2

Karin Wallén, C, väljs till ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden
efter Tomas Lönneborg, Mp.

3

Dmitar Savic, Mp, väljs till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter
Tomas Lönneborg, Mp.

4

Annika Olsson, Mp väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Dmitar Savic, Mp.

5

Marianne Hallsten, Mp väljs till ny ledamot i Krokomsbostäder AB efter
Tomas Lönneborg, Mp.

6

Anette Levander, Mp väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Tomas
Lönneborg, Mp.

7

Eva Ljungdahl, Mp, väljs till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter
Annkristin Holmberg, Mp.

8

Agneta Gabrielsson, Fp, väljs till ny ersättare i Gymnasieförbundet efter
Tomas Lönneborg, Mp.

Avsägelse, från uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, har
inkommit från Annkristin Holmberg, Mp.
Valberedningens förslag
Till ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Tomas Lönneborg, Mp,
föreslås Karin Wallén, C.
Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Tomas Lönneborg, Mp,
föreslås Dmitar Savic, Mp.
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Dmitar Savic, Mp, föreslås
Annika Olsson, Mp.
Till ny ledamot i Krokomsbostäder AB efter Tomas Lönneborg, Mp föreslås
Marianne Hallsten, Mp.
Justerandes signatur
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Dnr KS 10/034

Valärenden
Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Tomas Lönneborg, Mp, föreslås Anette
Levander, Mp.
Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Annkristin Holmberg, Mp,
föreslås Eva Ljungdahl, Mp.
Till ny ersättare i Gymnasieförbundet efter Tomas Lönneborg, Mp, föreslås
Agneta Gabrielsson, Fp.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De valda och de avgående
Troman
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Kf § 90
Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar:

1

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 100520 samt protokoll
från bolagsstämma 100520

2

Dnr 28
Statens folkhälsoinstitut: skriften Tobaksuppdraget, våren 2010, nr 2

3

Dnr KS 09/135
Kommunchef Elisabet Sjöström: tack-kort för uppvaktning vid avtackning

4

Dnr KS 09/280
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 100525-26, § 42,
Konkurrensutsättning VA/Rörnät samt Renhållningen

5

Dnr KS 10/002
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 100607, § 18, Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2010

6

Dnr KS 10/020
Minnesanteckningar från fullmäktiges presidium 100913

7

Minnesanteckningar från fullmäktiges 7-partigrupp 100913

8

Dnr KS 10/034
Länsstyrelsen: protokoll 100624, Ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Lars Persson, V

9

10

11

Justerandes signatur

Dnr KS 10/064
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: sammanställning av
enkätsvar från riksdagskandidater från de sju skogslänen om återbäring
från vattenkraften
Dnr KS 10/096
Regionförbundet Jämtlands län: protokoll 100628 samt 100816
Dnr KS 10/140
Länsstyrelsen: skrivelse 100531, Överförmyndarnämndens öppettider
2010
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Kf § 90
Meddelanden

12

Dnr KS 10/152
Länsstyrelsen: beslut 100527, Begäran om namnändring på valdistrikt i
Krokoms kommun

13

Länsstyrelsen: skrivelse 100610, Samråd om begränsat öppethållande av
vallokal

14

Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

B

C

D

E

F

Justerandes signatur

Dnr KS 10/116
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om att sänka
busspriserna.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för att sedan beslutas i
fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/117
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om förbättrade
bussförbindelser.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för att sedan beslutas i
fullmäktige. 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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Kf § 90 (forts)
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
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.
_____
J
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Kf § 91
Avslutning
Presidiet tackar för idag och ordförande Elisabeth Friberg, C, tackar också för
de år som hon har fått vara med i kommunfullmäktige, nu senaste
mandatperioden som ordförande.
Elisabeth Friberg säger att den senaste mandatperioden har varit annorlunda
mot tidigare.
Det har varit tufft, det har varit utmanande, det har varit lärorikt på många sätt,
det har varit roligt, det har varit trevligt, det har varit olika åsikter men en bra
stämning i fullmäktige. Ordförande riktar ett stort tack för ett bra samarbete i
fullmäktige och hon vet att hon kommer att sakna församlingen, trots att hon
själv valt att sluta nu.
I och med detta förklarar ordförande sammanträdet för avslutat.
_____
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2010-09-29

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 78 p 6,7 § 78 p1 § 81

L
L
L
L
E
E

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

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

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

Nej
Nej
Nej
Avst
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

L
(E)
-

Ja
-

Ja
-

Ja
-

Anteckningar

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

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
Maria Derenius Torestam
Sten Carlsson
Margareta Hansen
Pär-Anders Andersson
Karin Wallén
Andreas Axelsson
Maria Nordell
Heimer Andersson

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson, t o m kl 17.05
Evert Fogelberg, fr o m kl 17.05
Torbjörn Torstensson
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2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 78 p 6,7 § 78 p 1 § 81

L
(E)

Ja

Nej

Ja

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

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Mats Jonsson
Anne Catrine Hedman, t o m kl 11.30
Lena Persson
Jon Erik Hedman, fr o m kl 13.00

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Mi Bringsaas
Pär-Erik Berglund
Lollo Ljuslin
Stefan Wikén
Judith Hult
Marina Edfeldt
Britt Carlsson, fr o m kl 11.00
Johan Åsenlund (Eva Handmark)
Ulla Jönsson (Göran Carlsson)
Bernt Ingebrigtsen (Kerstin Landy)
Sofia Mattsson (Nils-Eric Johansson)
Peter Grundström
Katarina Rosberg
Ove Norrman (Berith Klockerud)
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
§ 78 p 6,7 § 78 p1 § 81

L
L
L
E
-

Nej
Nej
Nej
Nej
-

Ja
Ja
Ja
Ja
-

Nej
Nej
Nej
Nej
-

L
L
E
33 L
10 E

Ja
Ja
Ja
17 Ja
26 Nej

Ja
Ja
Ja
23 Ja
21 Nej

43

43

Nej
Nej
Nej
28 Ja
14 Nej
1 Avst
43

Anteckningar

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
MonaLisa Norrman (Eva-Britt Jonsson)
Mona Puttick
Sture Marklund
Eva-Britt Jonsson
Barbro Nilsson

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Dmitar Savic
Eivor Comén (Birgitta Sundin)
Annika Olsson
Birgitta Sundin

44
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