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Plats:

Trångsvikens Bygdegård

Datum och tid:

Onsdagen den 23 februari 2011 klockan 10.00-21.40
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Se bilaga 1 till protokollet
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Dnr KS 2011-000085

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna till dagens möte och
öppnar sammanträdet klockan 10.00.
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i ÖstersundsPosten och
Länstidningen den 15 februari och kallelsen har gått ut till ledamöterna den 10
februari 2011.
_____
Vid upprop noteras 35 ledamöter och 8 ersättare, enligt bilaga 1 till protokollet.
Tre ej tjänstgörande ersättare deltar enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
Kommunfullmäktige får information enligt följande
* Presentation av arbetsmarknadsenheten och Navigator, Fredrik
Westberg och Kristina Wallner
* Bygdeutvecklingsgruppen Ås, Björn Tengblad, Mikael Helander,
Olof Roos och Lotta Bäck
* Krokoms byutveckling, Göte Norlander
* -Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
-Regionförbundet i Jämtlands län
-Initiativet mot uranprospektering
-Överenskommelse, Samverkan mellan polis och kommun
-Översiktsplanearbete, arbete med visionen och målen
-Redogörelse för pågående snart avslutade projekt
-Krokoms kommun som samiskt förvaltningsområde
_____
Följande frågor anmäls och medges få ställas
1
2
3

Jörgen Blom,V, fråga till Göte W Swén, M, om kommunens övertagande
av den del av gatu- och vägnätet som Krokoms vägförening sköter om.
Christer Toft, S, fråga till Håkan Larsson, C, valberedningens
ordförande, om insyn för 2:e vice ordförande.
Britt Carlsson, S, fråga till Cristine Persson, C, om trygghetslarm i
kommunen.

_____
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Dnr KS 2011-000085

Öppnande
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00, för kaffe
klockan 15.30-16.06.
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Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Carl Spångberg, V, beviljas avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
________

Carl Spångberg, V, säger i brev ifrån sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Carl Spångberg
Troman
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Dnr KS 2011-000086

Diskussion av ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Som 1:e vice ordförande i direktionen, för Jämtlands Räddningstjänstförbund,
redovisar Owen Laws, Mp, för nuläget i förbundet.
I förbundet ingår kommunerna Östersund, Krokom, Strömsund, Berg och
Bräcke.
Förbundet ligger på + 2,3 miljoner kronor. Cirka 15 egna policyer finns
utarbetade för förbundet. Ett sparbeting finns på 4 % som motsvarar fyra
miljoner kronor. Till Rakel, Sveriges nationella kommunikationssystem för
samverkan och ledning, är ett dyrt system och till det behövs mer pengar.
Övningsområdet är i akut behov av upprustning. Förbundet har också ökade
kostnader för hyra på Certus. Fullmäktige får också en förklaring på vad inre
befäl betyder.
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Britt Carlsson, S och Jörgen Blom, V.
Under dagen finns ett anslag uppsatt där det går att lämna synpunkter.
Synpunkter som kommit in är
* Utforma egna policyer för personalpolitik
* Ökad trygghet även i glesbygd
* Utveckla IVPA, i väntan på ambulans, även inom förbundet
* Bra jobbat!
_____
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Dnr KS 2011-000087

Diskussion av ägardirektiv för Jämtlands Gymnaiseförbund
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, redovisar nuläget för
Jämtlands Gymnasieförbund.
Direktionen består av 11 ledamöter och 11 ersättare, Krokom, Ragunda och
Bräcke har vardera två ledamöter och två ersättare i direktionen medan
Östersund har fem ledamöter och fem ersättare. Ägarsamråd har man två
gånger per år.
Yttrar sig gör Britt Carlsson, S, Jörgen Blom, V, Anne Catrine Hedman, Kd och
Owen Laws, Mp.
Under dagen finns ett anslag uppsatt där det går att lämna synpunkter
Synpunkter som kommit in är
*

Yrkeslinjer ger inte högskolekompetens. Om eleven vill gå högskola får
hemkommunen ta kostnaden för att läsa upp till högskolekompetensen.
Cirka en miljon kronor är den kostnaden för Krokoms kommun. Ta fram
mer och bättre underlag för hur Gy II är tänkt för
-Elever
-Kommuner
-Föräldraansvar
-Gymnasieförbund

*

Gy II
-Krav att välja rätt linje och förstå
-Syo:s roll viktig
-Specificera uppdraget

*

Gy II
-Information från Gymnasieförbundet till grundskolan, om hur viktiga valen
till olika linjer är, nu! Om fel val görs kan eleven inte välja om, som idag.

*

Bra att det finns yrkesutbildningar för de som inte vill läsa in
högskolekompetens. Viktigt att möjligheten till den inläsningen kan göras
senare.

*

Utforma egna policyer för personalpolitik.

*

Det finns inga upplysningar om gymnasiesärskolan.
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Dnr KS 2011-000087

Diskussion av ägardirektiv för Jämtlands Gymnaiseförbund
*

Det klagas mycket på matkvalitén på ungdomstinget. Vi betalar men får vi
bestämma kvalité?

*

Kvalitetskrav
-Vad är kvalité för eleven?

*

Skolan ska ge behörighet att gå vidare till högre studier.

*
Kvalitén på mat och undervisning måste få kosta. Nej till nedskärningar.
_____
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Dnr KS 2011-000088

Diskussion av ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län

Då en ny kollektivtrafiklag gäller från och med den 1 januari 2012 kommer de
uvarande ägardirektiven, för Länstrafiken i Jämtlands län, att fortlöpa till dess
den nya organisationen träder i kraft.
_____
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Dnr KS 2011-000083

Diskussion av ägardirektiv för Krokomsbostäder AB
Lisa Sallin , M, ordförande i Krokomsbostäder AB och VD Kenneth Karlsson
redovisar för bolaget.
Krokomsbostäder AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Krokoms
kommun. Styrelsen består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Under dagen finns ett anslag uppsatt där det går att lämna synpunkter.
Synpunkter som kommit in är
*

Ökad fastighetsskötsel som ger förutsättningar för källsortering av
förpackningar och papper.

*

Bolaget ska verka för ett reellt boendeinflytande, för ökad delaktighet och
trivsel samt skapa mervärden i boendet.

*

Det ska finnas hyresrätt till alla.

*
Handikappolicy, finns det?
_____
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Dnr KS 2011-000065

Allmänhetens frågestund
1

Ensio Gustavsson ställer fråga om fyllnadsmassor från Hissmofors nya
kraftverk.
Göte W Swén, M, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.

2

Lennart Nilsson redogör för två medborgarförslag som anmäls vid dagens
möte i § 16.
Mi Bringsaas, S, yttrar sig.

3

Tina Stafrén frågar om antalet demensvårdsplatser, samarbete mellan
demensteam och Förenade Care samt antalet demenssjuka brukare
socialnämnden har ansvar för.
Cristine Persson, C, socialnämndens ordförande, svarar.

4

Privatperson ställer fråga om vindkraft.

Göte W Swén, M, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar.
_____
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Dnr KS 2010-000119

Medborgarförslag, om sommarjobb
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att obligatoriskt utöka
feriepraktiken med plats också för ungdomar som gått ut årskurs 8.

2

Ungdomar som gått ut årskurs 8 erbjuds feriepraktik i mån av plats.
___________________________

Bakgrund
Rudan Alkassam, Lisa Salvin, Erik Palmqvist, Tango Carlsson och Linn Blom
föreslår i ett medborgarförslag att Krokoms kommun ger ungdomar i årskurs 89 möjlighet till sommarjobb.
Krokoms kommun erbjuder idag feriepraktik för ungdomar som gått ut årskurs 9
i grundskolan samt årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan. Feriepraktiken pågår i tre
veckor och omfattar 75 timmar. Samma grupper erbjuds feriepraktik 2011.
Ungdomar i årskurs 8 uppbär barnbidrag som utbetalas varje månad, även
sommarmånaderna. Barnbidraget utbetalas till och med det kvartal
ungdomarna fyller 16 år. Studiebidraget som utbetalas till ungdomar i
gymnasiet utbetalas under skolterminerna med uppehåll under
sommarmånaderna. Av det skälet är det motiverat att prioritera feriepraktik från
och med årskurs 9.
Erik Palmqvist, Rudan Alkassam och Lisa Salvin talar för sitt medborgarförslag.
Beredande förslag
Socialnämnden den 7 december 2010, § 135
Utlåtande den 14 januari 2011
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till medborgarförslaget, som föreslår att även årskurs 8
erbjuds möjlighet till sommarjobb. Rolf Lilja, S, yrkar även att budgeten för
verksamheten utökas med 32.000 kronor som finansieras genom extra anslag
till socialnämnden.
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Dnr KS 2010-000119

Medborgarförslag, om sommarjobb
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till medborgarförslaget samt bifall till Rolf Liljas, S,
tilläggsyrkande om utökning av budgeten.
Owen Laws, Mp, yrkar avslag till medborgarförslaget.
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till medborgarförslaget samt bifall till Rolf Liljas
tilläggsyrkande om utökning av budgeten.
Propositionsordning
Det finns två förslag, grundförslaget som föreslår att årskurs 8 erbjuds
feriepraktik i mån av plats samt yrkande om att alla elever i årskurs 8 erbjuds
möjlighet till sommarjobb. Det sistnämnda förslaget finansieras genom extra
anslag.
Ordförande kommer att ställa förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot förslaget om att erbjuda alla elever i
årskurs 8 sommarjobb, genom extra anslag, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget, som avslår medborgarförslaget.
Votering begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller förslaget om att
erbjuda alla elever i årskurs 8 sommarjobb, genom extra anslag, röstar Nej.
Med 25 Ja-röster och 20 Nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller grundförslaget om att avslå medborgarförslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia
Justerandes signatur
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Dnr KS 2010-000197

Medborgarförslag om taktil massage och enklare fysiska övningar till boende
inom äldrevården och hemtjänstens omsorg___________________________
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utreda frågan och
återkomma med förslag på hur ett försök/projekt ska genomföras.

2

Syftet med försök/projekt ska vara att få kunskap och erfarenhet av de
positiva effekter som taktil massage kan innebära för äldre kvinnor och
män inom äldreomsorgen.
___
__

Bakgrund
Gun Lindström har inkommit med ett medborgarförslag om att Krokoms
kommun bör erbjuda taktil massage och enklare fysiska övningar till samtliga
boende inom äldrevården och de inom hemtjänstens omsorg.
Beredande förslag
Socialnämnden den 7 december 2010, § 134
Utlåtande den 14 januari 2011
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden
får i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag på hur ett
försök/projekt ska genomföras.
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Dnr KS 2010-000197

Medborgarförslag om taktil massage och enklare fysiska övningar till boende
inom äldrevården och hemtjänstens omsorg___________________________
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Socialnämnden
Bevakning
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Dnr KS 2010-000199

Medborgarförslag om skyddsombud eller ombudsman för barn inom
barnomsorgen___________________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om
skyddsombud/ombudsman för barn inom barnomsorgen.
___
_______

Bakgrund
Per Hansson, Nälden, föreslår i ett medborgarförslag att dagisbarn bör få
skyddsombud eller ombudsman som ser till deras säkerhet och intressen.
Utredning
Staten har i samband SOU 2006:44 utrett om arbetsmiljölagen skall utvidgas till
att även omfatta barn i förskola och fritidshem. Det vill säga att barn också
omfattas av ett skyddsombud som har befogenhet att agera i förhållanden som
rör arbetsmiljön.
Se följande utdrag ur SOU 2006:44
3.2.3 Närmare om uppdraget avseende förskola och fritidshem
Huvudfrågan är att utreda om arbetsmiljölagen även bör omfatta barn i förskola
och fritidshem. Prövningen skall enligt direktiven ske utifrån frågeställningen om
det saknas en effektiv tillsyn som skydd för förskole- och fritidshemsbarnens
hälsa och säkerhet. Häri ingår att pröva om Arbetsmiljöverket är den myndighet
som har de bästa förutsättningarna för att utföra tillsyn för barn och elever i
förskola och fritidshem. Utredningen skall också klarlägga och ta hänsyn till
vilka resurser och vilken kompetens som en tillsyn på detta område som
grundas på arbetsmiljölagen kräver. För det fall utredningen kommer fram till att
eventuella problem inte bör lösas genom en utvidgning av arbetsmiljölagen
ingår det inte i uppdraget att lämna andra alternativa förslag.
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Dnr KS 2010-000199

Medborgarförslag om skyddsombud eller ombudsman för barn inom
barnomsorgen___________________________________________
Bedömning
I enlighet med uppdraget har vi övervägt om tillämpningsområdet för
arbetsmiljölagen bör utvidgas till att omfatta barn i förskola och fritidshem.
Genom utredningen har framkommit att det finns vissa brister i tillsynen över
förskole- och fritidshemsbarnens hälsa och säkerhet. Vi anser dock inte att den
rätta vägen att angripa de bristerna är att utvidga arbetsmiljölagen till barn i
förskola och fritidshem. Något sådant förslag lämnas därför inte.
SKL har också uttalat sig i utredningen enligt nedanstående; Sveriges
Kommuner och Landsting anser inte att arbetsmiljölagen bör utvidgas till att
omfatta barn i förskola och fritidshem. Tillsynen kring miljön för dessa barn är
god i dag och skyddsbehovet tillgodoses av redan befintliga kontrollsystem som
t.ex. socialtjänstlagstiftning, hälsoskyddslagstiftning och skollagen. Att införa
ytterligare skyldigheter för kontroll utifrån ytterligare en lagstiftning och dess
perspektiv är inte nödvändigt och fyller inte heller någon funktion.
Barn och utbildnings bedömning
Om skyddsombud för barnen ska inrättas bör det finnas liknande lagar och
riktlinjer som för övriga skyddsombud, detta för att skapa en tydlig roll och
befogenhet att agera. Eftersom det inte finns idag skulle rollen bli otydlig
gentemot övriga vuxnas reglerade ansvar.
Per Hansson talar för sitt medborgarförslag.
Beredande förslag
Tjänsteutlåtande den 16 november 2010
Barn- och utbildningsnämnden den 16 november 2010
Utlåtande den 14 januari 2011
Kommunstyrelsen den 28 januari 2011, § 10
Yrkanden/förslag
Anne Catrine Hedman, Kd, yrkar bifall till grundförslaget.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2010-000199

Medborgarförslag om skyddsombud eller ombudsman för barn inom
barnomsorgen___________________________________________
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Reservation
Ronny Karlsson, Sd, anmäler reservation.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000276

Medborgarförslag om återvinningscentral i Ås
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att bygga en
återvinningscentral i Ås.
___
_______

Bakgrund
En återvinningsstation där man kan lämna tidningar, glas, pappersförpackningar, hårdplastförpackningar och metallförpackningar finns I Ås-området idag.
Ulf Svensson, Ås, vill i ett medborgarförslag att kommunen nu bygger en
återvinningscentral i Ås-området, där man kan lämna grovsopor.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut från den 31 augusti föreslagit avslag
på medborgarförslaget. Samtidigt sätter samhällsbyggnadsnämnden igång en
undersökning om ett samarbete kan ske med Östersunds kommun, om att få
använda deras återvinningscentral. Nämnden förslår även att öppettiderna på
centralen i Krokom utökas.
Den 2 november 2010 har avtal tecknats med Östersunds kommun om att få
lämna grovavfall och farligt avfall, från hushåll i Ås församling, vid Odenskogs
återvinningscentral.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2010, § 48
Utlåtande den 14 januari 2011
Kommunstyrelsen den 28 januari 2011, § 13
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige avslå
medborgarförslaget om att bygga en återvinningscentral i Ås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 11 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000276

Medborgarförslag om återvinningscentral i Ås
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2009-000011

Del av översiktsplan för vindkraft, område Nordbyn/Storbacken
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att för Nordbyn, området beläget väster om
vägen mellan Kaxås och Kougsta, redovisas som ”vitt område” det vill
säga område där utbyggnad av vindkraft kan tillåtas. I enlighet med
planens riktlinjer ska vindkraft kunna prövas i gränsområdena mellan röda
och vita områden, det vill säga gränsen mellan rött och vitt område är inte
definitiv gräns.

2

Kommunfullmäktige beslutar för Storbacken, området beläget öster om
vägen mellan Kaxås och Kougsta, att det ska rödmarkeras.
___

Underlag för beslut
”Vindkraft i Krokoms kommun, tillägg till översiktsplan” antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september, § 78.
Fullmäktige beslutade om återremiss för del av planen. Område Nordbyn samt
område Storbacken återremitterades med motiveringen att alltför många
idéer/synpunkter på områdets utformning framkommit under debatten för att
fullmäktige skulle kunna fatta beslut för dessa områden.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011, § 22
Kommunstyrelsen 14 februari 2011, § 27
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget om att Nordbyn, området
beläget väster om vägen mellan Kaxås och Kougsta, redovisas som ”vitt
område” samt att området öster om vägen mellan Kaxås och Kougsta
rödmarkeras.
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Sture Marklund, V, yrkar att området väster om Kaxås och Kougsta
rödmarkeras.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kf § 12 (forts)

Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2009-000011

Del av översiktsplan för vindkraft, område Nordbyn/Storbacken
Sture Marklund, V, yrkar bifall till grundförslagets punkt 2 om att Storbacken
området öster om vägen mellan Kaxås och Kougsta rödmarkeras.
Anne Catrine Hedman, Kd, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp och Håkan Larsson, C.
Propositionsordning
I punkten 1 i grundförslaget finns ytterligare ett förslag från Vänsterpartiet om
att rödmarkera området. I punkten 2 finns ett förslag, grundförslaget som
föreslår att området ska rödmarkeras.
Ordförande kommer först att ställa proposition på punkten 1, där de två
förslagen ställs mot varandra. Sedan ställs proposition på punkten 2.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på punkten 1, vitmarkering mot rödmarkering, finner
ordförande att fullmäktige bifaller grundförslaget om att vitmarkera området.
Efter proposition på punkten 2 finner ordförande att fullmäktige bifaller
grundförslaget om att rödmarkera området.
_____
Reservation i området Nordbyn, punkten 1 i grundförslaget
Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för eget yrkande.
_____
Hans Åsling, C, deltar inte i handläggningen av ärendet, på grund av jäv.
Rolf Lilja, S, deltar inte i handläggningen av ärendet, på grund av jäv.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kf § 13

Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000264

Medborgarförslag om översiktsplan för vindkraft, område Storbacken
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat i och
med att ärendet ”Del av översiktsplan för vindkraft, område
Nordbyn/Storbacken” är avgjort.
____

Vid fullmäktiges sammanträde anmäldes ett medborgarförslag, från
Sune Sjöström, gällande området Storbacken, Hällbergsområdet.
Förslagsställaren föreslår fortsatt rödmarkering av Hällbergsområdet,
öster om vägen Kaxås - Kougsta, för utbyggnad av vindkraft.
Medborgarförslaget remitterades till samhällsbyggnadsnämnden, för
yttrande till fullmäktige den 23 februari 2011.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011, § 23
Kommunstyrelsen 14 februari 2011, § 28
Sune Sjöström talar för sitt medborgarförslag.
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget som anser medborgarförslaget vara besvarat i och med att ärendet ”Del av översiktsplan för
vindkraft, område Nordbyn/Storbacken” är avgjort, § 12.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat i och med behandlingen av ärendet ”Del
av översiktsplan för vindkraft, område Nordbyn/Storbacken”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000089

Frågor
1

Jörgen Blom,V, frågar Göte W Swén, M, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om kommunens övertagande av den del av gatu- och
vägnätet som Krokoms vägförening sköter om.
Göte W Swén, M, svarar att nämndens presidium har resonerat i frågan
och kommit fram till att vägföreningen bör betala för att kunna träda ur.
Ärendet kommer att behandlas vid samhällsbyggnadsnämndens möte den
15 mars 2011.
Jörgen Blom, V, tycker att det är bra om kommunikationen fördjupas med
vägföreningens medlemmar.

2

Christer Toft, S, frågar Håkan Larsson, C, valberedningens ordförande,
om insyn för 2:e vice ordförande.
Håkan Larsson, C, svarar att ärendena bereds i arbetsutskottet eller ett
presidium och då är även oppositionen med.
Christer Toft, S, menar att en del av ärendena inte passerar
arbetsutskottet utan går direkt till nämnden.

3

Britt Carlsson, S, frågar Cristine Persson, C, socialnämndens
ordförande, om trygghetslarm i kommunen.

Cristine Persson, C, svarar att trygghetslarm är en av flera insatser som
bidrag till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med
funktionsnedsättning. I takt med att samhällets digitala infrastruktur
förändras finns allt fler alternativ till hur trygghetslarmen kan kopplas till
larmcentralen. Det ställer nya krav på att trygghetslarm och
överföringsteknik passar ihop. Många hushåll har idag inte möjlighet till
traditionell fast telefoni vilket innebär att trygghetslarmen måste
vidareutvecklas. På marknaden kommer det därför allt fler digitala
trygghetslarm anpassade för att fungera i de fasta bredbandsnäten
och/eller via digitala mobiltelefoninäten. De nya digitala trygghetslarmen
har sina begränsningar till exempel sårbarhet för strömavbrott och
bristfällig mobilnätstäckning. Det ingår i kommunens kvalitetsarbete i
allmänhet att på ett planerat och systematiskt sätt följa upp och utveckla
alla delar av sin verksamhet, inklusive trygghetslarm.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000057

Interpellationer
1

Christer Toft, S, ställer interpellation till Cristine Persson, C, ordförande i
socialnämnden om taxor för olika utförare, inom LOV, i Krokoms kommun.
Cristine Persson, C, ordförande i socialnämnden svarar.

Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, Rolf Lilja, S,
Anton Moberg, M och Elisabeth Svensson, M.
_____
2

Christer Toft, S, ställer interpellation till Cristine Persson, C, ordförande i
socialnämnden om driftsentreprenaden av äldreomsorgen i Föllinge.
Cristine Persson, C, ordförande i socialnämnden svarar.

Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Anne Catrine Hedman, Kd, Maria
Söderberg, C, Elisabeth Svensson, M och Rolf Lilja, S.
_____
Fullmäktige ajournerar sig för en bensträckare klockan 18.55-19.05.
_____
3

Christer Toft, S, ställer interpellation till Cristine Persson, C, ordförande i
socialnämnden om tilläggstjänster för andra utförare än kommunen.

Cristine Persson, C, ordförande i socialnämnden svarar.
_____
4

Christer Toft, S, ställer interpellation till Cristine Persson, C, om
upphandlingsunderlag för LOVen.
Cristine Persson, C, ordförande i socialnämnden svarar.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, Anders Frederiksen, S,
Britt Carlsson, S och Hans Åsling, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 15 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000057

Interpellationer
5

Christer Toft, S, ställer interpellation till Cristine Persson, C, om
äldrevården och demens i Krokom.
Cristine Persson, C, ordförande i socialnämnden svarar.
Christine Persson, C, återkommer med del av svar på frågan till nästa
fullmäktige.

Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, May Johansson, C och Yvonne
Rosvall, S
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Dnr Ks 2011-000094
Medborgarförslag från Lennart Nilsson
angåendeKulturhus/samlingslokal/bygdegård/Folkets hus/medborgarhus i
Krokoms centrum.Förslaget remitteras till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet beslutas i fullmäktige september 2011.
Dnr Ks 2011-000101
Medborgarförslag från Lennart Nilsson angående föreningsråd i Krokoms
kommun. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som tillsammans med
fullmäktiges presidium bereder ärendet. Ärendet beslutas i fullmäktige juni
2011.
Dnr Ks 2011-000067
Medborgarförslag från Janne Frid, Krokom angående förbättring av
trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms samhälle. Ärendet
remitteras till bygg- och miljönämnden. Ärendet beslutas i fullmäktige
september 2011.
Dnr Ks 2011-000099
Motion från Sture Marklund Vänsterpartiet om "att gris- och fågelkött skall
omfattas av ursprungsmärkning i samband med kommunal livsmedelshantering. Samt att kommunen för kravet vidare till gemensamma
upphandlingsnämnden och yrkar att nämnden bifaller motionen". Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Den anmäldes vid fullmäktiges möte
den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
Dnr Ks 2011-000098
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående möjlighet till att ha icke
sekretessbelagt schema tillgängligt för boende och anhöriga inom Krokoms
kommuns äldreboende (även inom Förenade Care). Motionen remitteras till
socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte den 23 februari 2011
och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kf § 16 (forts)

Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr Ks 2011-000097
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående nollvikarier och inköp
av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst och äldreboende i Föllinge.
Motionen remitteras till Socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges
möte den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
Dnr Ks 2011-000096
Motion från Jessica Svensson, Vänsterpartiet angående uppföljning av
kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns äldreboende. Motionen remitteras
till Socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte
den 23
februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
Dnr 2011-000095
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående information/utbildning
kring avvikelserapportering och Lex Sarah för
personal och chefer i äldreboenden i Krokom. Motionen remitteras till
socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte den 23 februari 2011
och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
Dnr 2011-000100
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående tilläggstjänster inom
entreprenörer inom hemtjänst och äldrevård. Motionen remitteras till
socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte den 23 februari 2011
och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Remissinstanserna inklusive förslag

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000284

Ändring av kommunstyrelsens reglemente gällande borgen till
Krokomsbostäder AB_________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att meningen ”ingå/förnya borgen
till Krokomsbostäder AB” i kommunstyrelsens reglemente, § 8,
stryks.

Bakgrund
I beslut den 7 juni 2006, med ändring 8 nov 2006, har kommunfullmäktige
beslutat att lämna borgen till Krokomsbostäders AB låneförpliktelser upp till ett
högsta kapitalbelopp om 380 000 000 kr. Skälet var att handläggningen av
borgensärenden skulle förenklas för lån som ersätter befintliga lån och ingen
utökad upplåning görs.
Kommuninvest, som kommunen äger insats i och har sin övervägande
upplåning hos, har granskat formalia kring medlemskommunernas upplåning. I
samband med detta har man funnit att i Kommunstyrelsens reglemente, § 8,
sägs att kommunstyrelsen ska besluta i ingående och förnyande av borgen för
Krokomsbostäder AB. Kommunstyrelsen har inte delegerat denna rätt vidare.
Det medför att ovannämnda förenkling av administrationen inte uppnås.
Därför föreslås att meningen ” ingå/förnya borgen till Krokomsbostäder” i
kommunstyrelsens reglemente, 8§, stryks.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att meningen ”ingå/förnya borgen till Krokomsbostäder AB” i kommunstyrelsens
reglemente, § 8, stryks.
Efter proposition på nämnda förslag finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Krokomsbostäder AB
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000285

Borgen upp till ett högsta lånebelopp för Krokomsbostäder ABs räkning
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Krokomsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om
330 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Vid varje förändring av Krokomsbostäders upplåning som kräver
teckning av borgen ska Krokomsbostäder AB redovisa aktuell låneskuld
för kommunens firmatecknare för borgen.
Borgen given enligt beslut i kommunfullmäktige 2006-06-07 § 46 och
2006-11-08 §91 p. 2 upphör att gälla när borgen enligt detta beslut sätts i
dess ställe.
___

Bakgrund
Kommuninvest, som kommunen äger insats i och har sin övervägande
upplåning hos, har granskat formalia kring medlemskommunernas upplåning.
De har därvid funnit att de två gällande beslut som styr den beloppsram för
borgen till Krokomsbostäder borde ersattas av ett nytt.
Kommunen har sedan lång tid tecknat borgen för Krokomsbostäders lån. I och
med att äldre lån konverterats har det tidigare systemet med säkerhet genom
pantbrev successivt fasats ut. Hela Krokomsbostäders lånestock har kommunal
borgen som säkerhet varför samtliga uttagna pantbrev ligger som ägarhypotek.
För närvarande (30 nov 2010) uppgår Krokomsbostäders låneskuld till 312,2
miljoner kronor. Av lånebeloppet utgör 304,0 miljoner direkta lån med
kommunal borgen, 6,7 miljoner är lån i koncernkontot och 1,5 miljoner är ett
avskrivningslån från landstinget.
Som låneläget är för närvarande kan behovet av borgen på lån för
Krokomsbostäders verksamhet beräknas till 330 miljoner .

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kf § 18 (forts)

Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000285

Borgen upp till ett högsta lånebelopp för Krokomsbostäder ABs räkning
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Krokomsbostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 330 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Vid varje
förändring av Krokomsbostäders upplåning som kräver teckning av borgen ska
Krokomsbostäder AB redovisa aktuell låneskuld för kommunens firmatecknare
för borgen. Borgen given enligt beslut i kommunfullmäktige 2006-06-07 § 46
och 2006-11-08 § 91 p. 2 upphör att gälla när borgen enligt detta beslut sätts i
dess ställe.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Krokomsbostäder AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000293

Närvarorätt i kommunstyrelsen, insynspost
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar ge Sverigedemokraternas ledamot i
kommunfullmäktige en insynspost i kommunstyrelsen. Insynsposten
innebär närvaro-, och yttranderätt men inte förslags- och beslutsrätt.

Bakgrund
Sverigedemokraterna har den 27 december 2010 anhållit om en insynspost i
kommunstyrelsen.
Bakgrunden är att Sverigedemokraterna efter valet 2010 är representerade i
Krokoms kommunfullmäktige. Eftersom partiet står utanför valteknisk
samverkan med andra partier har partiet ingen representation i kommunstyrelsen av egen kraft. Av demokratiska skäl bör alla partier som är
representerade i fullmäktige dock kunna följa arbetet i kommunen på ett bra
sätt. Därför bör Sverigedemokraterna ges en insynspost i kommunstyrelsen.
Även partier, vars politik vi övriga partier är starkt kritiska till, ska ha rimliga
arbetsförutsättningar. Väljarnas beslut i valet måste respekteras.
Underlag för beslut
Ansökan om insynspost
Förslag till beslut 19 januari 2011
Kommunstyrelsen 28 januari 2011, § 3
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att insynsposten inte innebär
arvodesrätt.
Rolf Lilja, S, yrkar avslag på grundförslaget om att ge Sverigedemokraterna en
insynspost i kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 19 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000293

Ansökan om närvarorätt i kommunstyrelsen, insynspost
Jörgen Blom, V, yrkar avslag på grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar avslag på grundförslaget.
Ronny Carlsson, Sd, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, ändringsyrkande om
att insynsposten inte ska vara arvodesberättigad.
Yttrar sig gör också Håkan Larsson, C, Britt Carlsson, S, Owen Laws, Mp,
Anton Moberg, M och Kjell Svemark, S.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut, majoritetens förslag, som föreslår att
Sverigedemokraternas ledamot i kommunfullmäktige får en insynspost i
kommunstyrelsen. Insynsposten ska innebära närvaro-, och yttranderätt men
inte förslags-, besluts- eller arvodesrätt. Till majoritetens förslag har kommit
avslagsyrkanden från oppositionen.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på förslagen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
majoritetens förslag som föreslår en insynspost för Sd innebärande närvarooch yttranderätt men inte förslags-, besluts- eller arvodesrätt.
Votering begärs
De som bifaller majoritetens förslag röstar Ja och de som bifaller oppositionens
förslag om att avslå begäran om en insynsplats röstar Nej.
Med 24 Ja och 19 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
majoritetens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 19 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000293

Ansökan om närvarorätt i kommunstyrelsen, insynspost
Reservation
Oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler
gruppreservation till förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Sverigedemokraterna
Kansliet, kommunstyrelseutskick

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000011

Avgift för elever boende på elevhem i Östersund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att elever som bor i bostad med särskild
service (elevhem) enligt § 9 punkt 8 LSS, i Östersund, ska betala avgift för
mat och hyra från och med den 1 mars 2011.

2

Uttag av avgift sker från och med att eleven fyllt 19 år och har beviljats
aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
_______________________

Underlag för beslut
Östersunds kommun har beslutat anta nya riktlinjer för elever i elevhem och
därmed har det blivit möjligt för hemkommunen att ta in avgiften istället.
För elever under 19 år, som inte kan söka aktivitetsersättning, tar inte
kommunen ut någon avgift. För dessa elever ingår mat och hyra i den avgift
som hemkommunen betalar för elevplatsen.
Krokoms kommun föreslås välja samma beräkning för avgiften som Östersunds
kommun har använt sig av.
Se socialnämndens beslut från den 11 januari 2011, § 5.
Beredande förslag
Tjänsteutlåtande 11 oktober 2010
Riktlinjer för elever boende i bostad med särskild service för barn och
ungdomar (elevhem) enligt 9 § 8 LSS
Socialnämnden 11 januari 2011
Kommunstyrelsens presidie 17 januari 2011
Kommunstyrelsen 28 januari 2011, § 4
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kf § 20 (forts)

Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000011

Uttag av avgift för elever boende på elevhem i Östersund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att elever
som bor i bostad med särskild service (elevhem) enligt § 9 punkt 8 LSS, i
Östersund, ska från och med den 1 mars 2011 betala avgift för mat och hyra.
Uttag av avgift sker från och med att eleven fyllt 19 år och har beviljats
aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000282

Samordning av pensioner för förtroendevalda med årsarvode

Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar om ”Bestämmelser om samordning av
pension samt fastställande av pensionsförmåner enligt PBF” att gälla
från och med 1 januari 2011.

Bakgrund
I samband med bildande av Regionförbundet Jämtlands län aktualiseras fråga
om samordning av pensioner för förtroendevald med årsarvode som har
uppdrag såväl i kommunen som i regionförbundet. Samordning kan göras med
sådan verksamhet som är eller har varit en väsentlig uppgift för kommunen
men där verksamheten av olika skäl drivs av annan huvudman. Sådan
verksamhet är gemensamma nämnder, kommunal-/regionförbund. All annan
verksamhet utesluts eftersom de följer andra rättsliga regler t ex aktiebolagslagen.
Utgångspunkten i kommunallagen är att förtroendevald som accepterar ett
uppdrag i kommunen inte ska göra ekonomisk förlust. Detta gäller både den
omedelbara ekonomiska förlusten genom att man inte får ersättning från sin
arbetsgivare och den framtida förlusten av pension. Den förtroendevalde ska
kunna välja att byta/dela uppdrag utan att det påverkar ersättningarna. För
närvarande fungerar det bra för den omedelbara förlusten men mindre bra när
det gäller pensioner/avgångsersättningar.
Nuvarande regler för dessa ersättningar innebär bl a att förtroendevald som har
uppdrag med årsarvode på en betydande del av heltid (40% eller mer) i
kommunen har rätt till pensionsförmåner enligt PBF. Ersättningens storlek är
beroende på hur många procent årsarvodet omfattar, hur många år man har
haft årsarvodet och ålder. Det finns två viktiga begränsningar i regelverket. Den
ena begränsningen är att om man har rätt till att få ersättning från en huvudman
kan man inte få det av fler. Detta innebär att om man har haft uppdrag i en
kommun och där har rätt till ersättning kan man inte få ersättning om man
senare får årsarvode för uppdrag i ett landsting.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kf § 21 (forts)

Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000282

Samordning av pensioner för förtroendevalda med årsarvode
Den andra begränsningen är att storleken på det belopp som betalas ut tar
hänsyn endast till de två senaste årens årsmedelpoäng före avgångsåret.
Liknande begränsningar finns inte för anställda.
Årsarvoden som den förtroendevalde har i de olika organen, t ex kommun och
regionförbund, bör samordnas så att årsarvoden tillsammans överstigande 40%
omfattas av pensionsförmåner enligt PBF.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 december 2010.
”Bestämmelser om samordning av pension samt fastställande av
pensionsförmåner enligt PBF”
Kommunstyrelsen 28 januari 2011, § 7
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget,som föreslår fullmäktige besluta om
”Bestämmelser om samordning av pension samt fastställande av
pensionsförmåner enligt PBF” att gälla från och med 1 januari 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia till

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Gunilla Sundqvist, personalchef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kf § 22

Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2010-000288

Bemyndigande om försäljning av fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden besluta om
försäljning av fastigheterna.
___

Underlag för beslut
I enlighet med tidigare fullmäktigebeslut om att minska fastighetsbeståndet
föreslår samhällsbyggnadsnämnden att följande fastigheter säljs
Rönnöfors skola, Rännön 1:50
Skärvångens skola, Skärvången 1:138
Bostadshus, Storgatan 3, Föllinge-Backen 2:107
Landöns skola, Landön 8:1
Bostadshus, Offerdalsvägen 35, Hissmoböle 2:94
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 7 december 2011
Kommunstyrelsen 28 januari 2011, § 10
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Sture Marklund, V.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000070

Förvärv av fastigheten Hissmon 1:269, ny gruppbostad för LSS
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen besluta om förvärv av
fastigheten Hissmon 1:269 för en köpeskilling av 1.650.000 kronor under
förutsättning att
* Fastigheten besiktigas av opartisk besiktningsman som kan konstatera
att den är i gott skick. Anbud på ombyggnation tas in och bedöms. Faller
detta väl ut fullföljs affären. Medel tas ur investeringsramen.
2
Medel tas ur investeringsramen.
________
Underlag för beslut
LSS-enheten har genomfört en inventering av boende med särskild service i
syfte att få en långsiktig prognos. Inventeringen har legat till grund för
socialnämndens beslut om nyproduktion av LSS-gruppbostad med fem
lägenheter. I beviljad investeringsram för samhällsbyggnadsnämnden finns 12
miljoner kronor upptagna för nyproduktion av LSS-gruppbostad under 2011.
I förstudiearbetet har alternativet att bygga om samt göra en tillbyggnad på före
detta disponentvillan på Aspåsvägen 42, Hissmon 1:269, vuxit fram som
huvudalternativet.
Krokomsbostäder är idag ägare till fastigheten och har den ute hos mäklare för
försäljning. Ett antal intressenter har anmält sitt intresse till försäljningen.
Begärt pris är 1.650.000 kronor.
Enligt förstudie beräknas förvärv av fastigheten Hissmon 1:269 att inrymmas i
befintlig investeringsram om 12 miljoner kronor.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011, § 20
Kommunstyrelsen 14 februari, § 29
Yrkanden/förslag
Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige
besluta om förvärv av fastigheten Hissmon 1:269 för en köpeskilling av
1.650.000 kronor. Medel tas ur investeringsramen.
____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för en kort överläggning klockan 21.1521.30.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kf § 23 (forts)

Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000070

Förvärv av fastigheten Hissmon 1:269, ny gruppbostad för LSS
Maria Söderberg, C, vill i kompromissyrkande att fullmäktige beslutar
bemyndiga kommunstyrelsen besluta om förvärv av fastigheten Hissmon 1.269
för en köpeskilling av 1.650.000 kronor under förutsättning att
* Fastigheten besiktigas av opartisk besiktningsman som kan konstatera att
den är i gott skick. Anbud på ombyggnation tas in och bedöms. Faller detta väl
ut fullföljs affären. Medel tas ur investeringsramen.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till kompromissyrkandet.
Vänsterpartiet yrkar bifall till kompromissyrkandet.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är ovanstående kompromissyrkande.
Efter proposition på kompromissyrkandet finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kf § 24

Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000063

Tilläggsäskande planerat underhåll
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens begäran om
tilläggsanslag för planerat underhåll med 3.295.000 kronor.
_________________________________________________________
Underlag för beslut
Av den totala planerade underhållsbudgeten, för samhällsbyggnadsnämnden,
om 9.000.000 kronor för 2010, är arbeten för 3.295.000 kronor beställda och
delvis utförda.
Fakturorna för arbetena har ännu inte inkommit till kommunen och är därför inte
betalda.
Samhällsbyggnadsnämnden begär nu hos fullmäktige tilläggsanslag för
planerat underhåll med 3.295.000 kronor.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari, § 1
Bilaga, tilläggsäskande planerat underhåll
Kommunstyrelsen 14 februari 2011, § 26
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige bifalla
samhällsbyggnadsnämndens begäran av tilläggsanslag med 3.295.000 kronor,
för planerat underhåll.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 2011-000091

Dialog med revisionen

Ingen dialog med revisorerna idag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Kf § 26
Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110104, överförmyndarnämndens öppettider
2011

2

Dnr 22
Krokomsbostäder: 101216, styrelseprotokoll

3

Krokomsbostäder: 110127, styrelseprotokoll

4

Dnr KS 09/011
Vindkraftbolaget O2: 110204, information om företaget

5

6

7

Dnr KS 10/064
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV:101220, nyhetsbrev
december
Dnr KS 10/086, 10/090
Barn- och utbildningsnämnden: 110201, protokollsutdrag Bun § 1 uppföljning av konsekvenser av fullmäktiges beslut gällande skolorna i
Västbygden och Hov
Dnr KS 10/088
Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: 100823, styrelseprotokoll

8

Dnr KS 10/096
Bergs kommun: 101123, protokollsutdrag Kf § 158 - val av ledamot och
ersättare i Regionförbundet i Jämtland

9

Dnr KS 10/137
Åre kommun: 101125, protokollsutdrag Kf § 86 - avveckling av kommunalt
samordningsförbund, samt förbundsordning för länssamordningsförbund

10

Dnr KS 10/231
Åre kommun: 101125, protokollsutdrag Kf § 88 - ägardirektiv för Jämtkraft
AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 26 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 10794

Meddelanden

11

Dnr KS 11/060
Inlandskommunerna Ekonomisk Förening: 101210, styrelsesammanträde

12

Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

B

C

D

E

F

Justerandes signatur

Dnr KS 10/118
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om frukost på skolan.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 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.
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 10/121
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.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 26 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 10794

Meddelanden

G

H

I

J

K

L

M

Justerandes signatur

Dnr KS 10/202
Motion från Sture Marklund, V, om Önsjöns badplats. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid fullmäktiges möte den
29 september 2010.
Dnr KS 10/223
Medborgarförslag från Berndt Söderholm om förbättring av parkområde i
Krokoms centrum. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges sammanträde
den 29 september 2010.
Dnr KS 10/198
Medborgarförslag från Per Hansson om att lågenergilampor bör användas
i kommunal verksamhet. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte
den 29 september 2010.
Dnr KS 10/201
Medborgarförslag från Berndt Söderholm om uppröjning av slyskog med
mera. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att sedan
beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 29 september
2010.
Dnr KS 10/260
Medborgarförslag från Helene Öien om fältarbetare i Östersund
remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast den 16 juni
2011.
Dnr KS 10/278
Medborgarförslag från Erik Lund om gratis tomter i Trångsviken
remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden senast 12 april 2011.
Dnr KS 10/276
Medborgarförslag från Jens Rask om bättre belysning vid återvinningsstationen i Ås remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden senast
12 april 2011.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 26 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Dnr KS 10794

Meddelanden

N

O

P

Q

R

S

Justerandes signatur

Dnr KS 10/277
Medborgarförslag från Sören Runessonom utredning för möjlighet till
övergångsställe över Föllingevägen, mellan Wärdshuset och
Krokomsporten, remitteras för beslut i bygg- och miljönämnden senast den
30 mars 2011.
Dnr Ks 11/094
Medborgarförslag från Lennart Nilsson angående
Kulturhus/samlingslokal/bygdegård/Folkets hus/medborgarhus i Krokoms
centrum.Förslaget remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet beslutas i fullmäktige i september 2011.
Dnr Ks 11/101
Medborgarförslag från Lennart Nilsson angående föreningsråd i Krokoms
kommun. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen tillsammans med
fullmäktiges presidium. Ärendet beslutas i fullmäktige juni 2011.
Dnr Ks 11067
Medborgarförslag från Janne Frid, Krokom angående förbättring av
trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms samhälle. Ärendet
remitteras till bygg- och miljönämnden. Ärendet beslutas i fullmäktige i
september 2011.
Dnr Ks 11/099
Motion från Sture Marklund Vänsterpartiet om "att gris- och fågelkött skall
omfattas av ursprungsmärkning i samband med kommunal livsmedelshantering. Samt att kommunen för kravet vidare till gemensamma
upphandlingsnämnden och yrkar att nämnden bifaller motionen". Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Den anmäldes vid
fullmäktiges möte den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast
inom ett år.
Dnr Ks 11/098
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående möjlighet till att ha
icke sekretessbelagt schema tillgängligt för boende och anhöriga inom
Krokoms kommuns äldreboende (även inom Förenade Care). Motionen
remitteras till socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte
den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011
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Kf § 26 (forts)
Meddelanden

T

U

V

Dnr Ks 11/097
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående nollvikarier och
inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst och äldreboende i
Föllinge. Motionen remitteras till Socialnämnden. Motionen anmäldes vid
fullmäktiges möte den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast
inom ett år.
Dnr Ks 11/096
Motion från Jessica Svensson, Vänsterpartiet angående uppföljning av
kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns äldreboende. Motionen
remitteras till Socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte
den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
Dnr Ks 11/095
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående
information/utbildning kring avvikelserapportering och Lex Sarah för
personal och chefer i äldreboenden i Krokom. Motionen remitteras till
socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte den 23 februari
2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.

Dnr 11/100
X
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående tilläggstjänster
inom entreprenörer inom hemtjänst och äldrevård. Motionen remitteras till
socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte den 23 februari
2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

23 februari 2011

48

Dnr KS 10801

Avslutning
Ordförande tackar för en härlig dag i demokratins tecken med mycket debatt
och förklarar dagens sammanträde för avslutat.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

23 februari 2011

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§8
§ 19

L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

(L)
L
E
(E)

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Anton Moberg
Ingela Rönnestrand
Tomas Orell (Carlolof Hallström) (M Färnström)
Leo Olofsson från 10.00
Roger Nilsson
Carlolof Hallström till kl 19.00
Marcus Färnström från 19.00
Johnny Olofsson
Tommy Sjödin

Ja

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson till kl 18.20
Mikaela Munck af Rosenschöld
Hans Åsling ej §§ 12-13
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén
Göte Norlander
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson §§ 12-13 samt från kl 18.20

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson (Markus Eriksson)
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson

E

Ja

Ja

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

23 februari 2011

2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§8
§ 19

L

Ja

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Anne Catrine Hedman till kl 19.00 (Kjell
Sundholm fr 19.00)
Kjell Sundholm
Lena Persson

(E)

Ja

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja ej §§ 12-13(Viveca Asproth §§ 12-13)
Maria Jacobsson (Judith Hult)
Christer Toft
Katarina Rosberg
Stefan Wikén (Kjell Svemark)
Jenny Palin
Anders Frederiksen
Eva Handmark till 17.00 (Viveca Asproth fr 17.00)
Sven Wadman
Mi Bringsaas
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsen
Marina Edfeldt
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson (Yvonne Rosvall)
Pär-Erik Berglund (Karin Juleshaug)
Judith Hult
Kjell Svemark
Ulla Jönsson
Alf Edfeldt
Viveca Asproth §§ samt från kl 17.00
Yvonne Rosvall till kl 21.00
Ove Norrman
Karin Juleshaug
Rune Olofsson

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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

E

Nej

Nej
Nej

E

Nej

Nej

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

23 februari 2011

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§8
§ 19

L

Nej

Nej

L

Nej

Nej

E

Nej

(L)
L
E

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

L

Ja

Ja

35 L
8E
43

25 Ja
20 Nej
45

24 Ja
19 Nej
44

Anteckningar

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick (Catarina Andersson)
Sture Marklund
Jessika Svensson
Catarina Andersson till 17.20

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Anette Levander (Dmitar Savic)
Eva Ljungdahl till kl
Dmitar Savic
Eivorn Comén

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson till kl 21.20
Åke Winther
Clas Sundberg

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

