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Dnr KS 2012-000093

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna till dagens möte och
öppnar sammanträdet kl 10.00.
_____
Ordförande börjar med att hålla en parentation för Arthur Rhodin som har avlidit
vid 83 års ålder. Kommunfullmäktige håller en tyst minut för att hedra hans
minne.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen tisdagen 24 april samt kallelse har gått till ledamöter och
ersättare torsdagen den 19 april 2012.
Vid godkännande av dagordningen yrkar Jörgen Blom, V, att kommunfullmäktige, vid dagens möte, tar upp frågan om val av ett utskott för ungdomsdemokrati.
Göte Norlander, C, yrkar avslag till Jörgen Bloms, V, förslag.
Ordförande frågar fullmäktige om frågan ska tas upp vid dagens möte och
finner att den inte ska det.
Votering begärs
Ajournering begärs kl 10.10-10.20
Den som inte vill att ärendet ska tas upp vid dagens möte röstar Nej och den
som vill att ärendet ska behandlas idag rösta Ja.
Med 24 Nej och 21 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige inte tar upp
ärendet vid dagens möte.
_____
Vid upprop noteras 37 ledamöter och 8 ersättare, bilaga 1 till protokollet. En ej
tjänstgörande ersättare deltar, enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
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Dnr KS 2012-000093

Öppnande
Kommunfullmäktige får information enligt följande
*
*
*
*
*

Bokslut 2011, Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Jämtlands Gymnasieförbund, Håkan Karlsson, biträdande förbundschef
Jämtlands Räddningstjänstförbund, Lars Nyman, räddningschef
Mid Sweden Science Park, MSSP, Lars Lindqvist, VD
Aktuellt från kommunfullmäktiges presidium, Gunnar Hellström, kommunfullmäktiges ordförande
- Enkätförfrågan BRÅ
- Påminnelse om sena motioner och medborgarförslag
- Läsplattor
* Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, kommunstyrelsens
ordförande
- Regionförbundet
- Kommunens delårsrapport, första kvartalet
* Taxa service- och omvårdnadstjänster inom hemtjänsten, Kenneth
Österberg, kvalitetscontroller
_____
Kommunfullmäktige medger att fråga, från Ensio Gustavsson, S, får ställas om
huvudmannaskapet för Offerdalsvägen.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för överläggning klockan 10.10-10.20, för
lunch klockan 12.30-13.10, för eftermiddagsfika klockan 15.00-15.20 samt för
en överläggning klockan 17.35-17.45.
_____
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Dnr KS 2012-000094

Allmänhetens frågestund
En fråga har inkommit, via sms, till fullmäktiges frågestund, från Änge skola.
Elevskyddsombudet vid Änge skola undrar vad som händer med ”En helt ny
sporthall i Änge” då det har gått att läsa i Östersunds-Posten den 17 och 19
april om att samhällsbyggnadsnämnden beslutat om renovering av hallen.
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Elever från Änge skola tackar, med sms, för svaret de fått via radioutsändningen.
_____

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000093

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Ås och Dvärsätt i samband med
ombyggnation E14
_
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag, att
Avslå förslaget att gång- och cykelvägen mellan Tängtorpet och
Sandnäset får sänkt standard.
Besvara förslaget att prioritera gång- och cykelväg längs med Åssjön
mellan Ås och Dvärsätt med att förslaget är lovvärt och kommer att
studeras närmare bland annat inom ramen för revideringen av
översiktsplanen, men att kommunen inte har möjlighet att prioritera detta
under de närmaste åren.
Besvara önskemålet om fortsatt utbyggnad av cykelvägen genom hela Ås
med att kommunen kommer även fortsättningsvis att inom Trafikverkets
åtgärdsplanering prioritera färdigställande av gång- och cykelvägen från
centrala Ås längs Ösavägen till Tängtorpet.
Besvara önskemålet vad gäller säkra överfarter på E14 vid korsningarna
Tängtorpet respektive Åskorset (Åsbacken) med att kommunen kommer
att fortsätta verka för att Trafikverket förbättrar trafiksäkerheten vid dessa
korsningar.

Besvara önskemålet om säker överfart vid Tysjöarna med att kommunen
kommer att ta initiativ till att tillsammans med Trafikverket och Östersunds
kommun verka för en gång-/cykel-/skidbro (eventuellt ridbro) över E14.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där förslagsställaren
efterlyser dels en säker cykelväg genom Ås och vidare till Dvärsätt. Möjligheter
att omfördela resurser för att skapa en enkel cykelväg längs stranden samt en
enkel cykelväg längs E14 i stället för den asfalterade vägen längs E 14 bör
undersökas och dels säkra överfarter för oskyddade trafikanter över E14.
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Dnr KS 2011-000093

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Ås och Dvärsätt i samband med
ombyggnation E14
_
Kommunen delar förslagsställarens uppfattning om vikten av en säkrare
trafikmiljö i Ås-området.
Väg 610, sträckan Torsta-Ösabacken-E14 är en statlig väg med Trafikverket
som huvudman. Åtgärdsplaneringen finns redovisad i Länstransportplan för
Jämtlands län 2010-2021.
Kommunen medverkar vid resursfördelningen genom yttranden under
utredningen.
Vad gäller byggande av gång/cykelväg längs denna väg har kommunen
placerat den på högsta prioritet. När åtgärder i länet sedan vägts samman har
just denna åtgärd landat på nr 11 i turordningen. Med tanke på en begränsad
rambudget är det inte troligt att just denna åtgärd kan komma i fråga utifrån
nuvarande förutsättningar.
Mitträckesåtgärden Tängtorpet-Sandnäset har skapat behov av sidoväg längs
denna sträcka. Med en asfalterad väg får man också en kvalitativt bra cykelväg.
Kommunen har stöttat detta i yttranden kring ombyggnaden av sträckan
Lugnvik-Krokom.
Möjligheten att skapa en framkomlig, enkel väg längs stranden får studeras
närmare. En ambition är att strandområdet i Åsbygden i största möjliga
utsträckning ska vara tillgänglig för allmänheten.
Det stöter dock på svårigheter då det finns en hel del privatägd, bebyggd mark
som sträcker sig ner till strandlinjen.
Kommunen delar förslagsställarens farhågor när det gäller trafiksäkerheten vid
Åskorset (Åsbacken) och vid Tängtorpet. Krokoms kommun har framfört detta i
olika yttranden över arbetsplanen. Kommunen anser att framför allt Åsbacken
måste åtgärdas så att en betydande förbättring av trafiksäkerheten kan uppnås.
Att området norr om E14 ska kunna nås på ett trafiksäkert sätt är en fråga som
funnits med i planerna ända sedan översiktsplanen för Ås-Lugnvik upprättades
1992. En gång- och skidbro föreslogs då vid kommungränsen.
I översiktsplanen för södra Ås 2006 finns också en plats markerad för denna.
Utbyggnaden i Sånghusvallen och planer på ytterligare utbyggnad gör att
behovet för oskyddade trafikanter att passera E 14 är växande.
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Medborgarförslag - Cykelväg mellan Ås och Dvärsätt i samband med
ombyggnation E14
_
En aktualisering av den kommunomfattande översiktsplanen pågår och Åsområdets utveckling kommer att behandlas inom denna.
Ett allmänt möte i Ås är planerat den 13 mars 2012. Det finns anledning att då
ta upp trafiksituationen på nytt och peka på ett växande behov av säkra
trafikmiljöer och att stärka kontakten mellan bostäder och friluftsområdet norr
om E14.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Sture Marklund, V och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000095

Anmälan av motioner och medborgarförslag samt beslut om var ärendet ska
beredas och beslutas
_
Kommunfullmäktiges beslut
1

Medborgarförslag – Öppna kommunstyrelsemöten remitteras till
kommunstyrelsen. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige senast i
april/maj 2013.
______

Dnr KS 2012-000154
Från kommuninvånare har inkommit ett medborgarförslag om öppna kommunstyrelsemöten.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställaren
Remissinstans inklusive förslaget
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Dnr KS 2012-000068

Fråga
Ensio Gustavsson, S, frågar Göte W Swén, M, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om huvudmannaskapet för Offerdalsvägen. Hur långt har man
kommit i diskussionerna med Trafikverket och när kommer ombyggnad av
vägen att ske? Kan kommunen besluta om begränsning av fordonslängd och
förbjuda viss typ av last för på Offerdalsvägen för att sedan hemställa hos
Länsstyrelsen om införande av begränsningen? Huvudanledningen till att det
skulle vara en miljögata var ju för att få bort den tunga trafiken.
Göte W Swén, M, svarar huvudmannaskapet ligger kvar hos Trafikverket. Det
finns ingen anledning till att kommunen tar över det. Trafikverket har med stöd
av trafikförordningen begärt om förbud mot genomfartstrafik. Beslut i ärendet
väntas inom kort från Länsstyrelsen.
Ensio Gustavsson, S, tackar för svaret.
_____
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Dnr KS 2012-000054

Interpellation
Rolf Lilja, S och Christer Toft, S, vill i sin interpellation har svar på följande
frågor.
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande svarar. Svaren framgår i fet
stil alldeles efter frågan.
Fråga 1.
Hur många certifierade företag inom LOV kan våra medborgare välja på idag
och hur ser framtiden ut, blir de fler eller färre?
Svar fråga 1
Medborgarna har idag åtta utförare att välja mellan, inklusive egenregin.
Ytterligare ett företag har lämnat in ansökan om certifiering. Information
om företagen finns på kommunens hemsida. Jag tror att det blir fler
företag inom valfrihetssystemet.
Fråga 2.
Hur många av dessa företag har ett kapacitetstak och en avgränsad geografisk
område att verka i och i så fall varför detta avvikande från grundtanken att fritt
få välja utförare genom införande av LOV?
Svar fråga 2.
För att bedriva hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) tecknas
ett avtal mellan kommunen och ett företag/utförare. Det avviker inte från
grundtanken att ett LOV-företag kan ange kapacitetstak, antal
biståndstimmar man kan utföra eller geografiskt begränsat område.
Syftet med dessa avgränsningar är att företagen ska kunna starta och
växa i en takt som företaget bedömer möjligt. Det ger också utrymme för
fler leverantörer.
Enligt befintliga avtal har två företag inte något kapacitetstak. Fem företag
har avtalat kapacitetstak, utför max antal beviljade biståndstimmar per
månad. Sex företag har geografisk begränsning. Ett företag verkar inom
hela LOV-området.
Företag/leverantören kan inte tacka nej till uppdrag som ligger inom
avtalat geografiskt område och inom eventuellt angivet kapacitetstak.
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Dnr KS 2012-000054

Interpellation
Fråga 3.
Hur snart tas en brukare emot när bedömningen är gjord om biståndstimmar
och brukaren gjort sitt val av utförare?
Svar fråga 3.
Leverantören ska, enligt avtal, kvittera uppdraget senast första vardagen
efter att uppdraget skickats till leverantören. Uppdraget ska ha påbörjats
två dagar efter kvitterat uppdrag.
Fråga 4.
Hur stor del av brukarna har gjort ett aktivt val inom LOV och hur är trenden
framöver?
Svar fråga 4.
Redan nu, efter endast ett drygt år med möjlighet av välja utförare inom
hemtjänsten, har mellan 10-15 % av brukarna gjort aktivt val att välja
någon annan utförare än kommunens egenregi. Trenden är att fler väljer.
Fråga 5.
Hur stor del i procent utgör omvårdnad respektive service som utförs av annan
utförare än Krokoms kommun?
Svar fråga 5.
Ungefär lika många beviljade servicetimmar som omvårdnadstimmar
utförs av LOV-företag i kommunen.
Andelen beviljade omvårdnadstimmar som utförs av företag är idag ca 1015%.
Andelen beviljade servicetimmar som utförs av företag ör idag ca 12-17%.
Fråga 6.
Farhågor fanns att beviljade biståndstimmar för servicetjänster skulle minska i
och med ”rutavdragets” införande, har så skett i Krokom?
Svar fråga 6.
Biståndstimmar, omvårdnadstjänster respektive servicetjänster beviljas
av biståndshandläggare utifrån brukarens behov och enligt de riktlinjer
som antagits av socialnämnden.
Nej, antalet servicetimmar har inte minskat.
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Dnr KS 2012-000054

Interpellation
Fråga 7.
Använder Krokom kommun genusperspektivet och samma kvalitetskrav i all
uppföljningsarbetet med LOV?
Svar fråga 7.
De kvalitetsuppföljningar som sker inom hemtjänsten, utförda av vår
egenregi eller LOV-företag, följer manualer. Alltså lika för alla.
Revisorerna säger i sin redogörelse för 2011, att nämnden har tydliga
kvalitetskrav och väl utformade rutiner för uppföljning av externa
utförare.
Frågan om genusperspektiv i uppföljningen är oklar för mig. Vad menar
ni?
I de kvalitetsuppföljningar som sker inom Lov, exempelvis i manualer,
förekommer inte genusperspektivet i någon konkret betydelse.
Genusperspektivet bör vara en del i värdegrunden för allt arbetet inom
vård och omsorg, anser jag. För mig är genusperspektivet att förhålla sig
till manligt och kvinnligt och att diskutera vad det betyder i olika
verksamheter och sammanhang.
En värdegrundsfråga. Socialnämnden arbetar nu med frågor rörande
värdegrunden.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S, Jörgen Blom, V, Cristine Persson, C,
Anton Moberg, M, Owen Laws, Mp, Mona Puttick, V och Agneta Gabrielsson,
Fp.
_____
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Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Dnr KS 2012-000096

Dialog med revisorerna
Det sker ingen dialog med revisorerna idag.
_____
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Dnr KS 2012-000128

Årsredovisning 2011 Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB
år 2011.

2

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i Krokomsbostäder
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i
aktiebolaget, verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.
___

Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2011 och överlämnar
den till kommunen.
Bolaget redovisar ett resultat, efter finansiella poster, på 1.125 tkr.
Underlag för beslut
Årsredovisning för 2011, Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsen 4 april 2012, § 50
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Judith Hult, S, Rolf Lilja, S och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Lisa Sallin, M, Göran Carlsson, S och Ulf Jonasson, C, Peter Grundström, S,
deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_____
Kopia

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000156

Årsredovisning 2011 Jämtidrottshallen i Ås AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning, för Jämtidrottshallen i Ås
AB, 2011.

2

Kommunfullmäktige bemyndigar ombudet i Jämtidrottshallen i Ås AB att till
aktiebolagets årsstämma bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011, enligt revisorns tillstyrkan.
____

Bakgrund
Jämtidrottshallen i Ås AB har lämnat årsredovisning för år 2011.
I granskningsrapport från utsedd lekmannarevisor framgår att bolagets
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Auktoriserad revisor vid PwC tillstyrker styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2011.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2011, Jämtidrottshallen i Ås AB
Revisionsberättelse
Kommunstyrelsen 2 maj 2012, § 66
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör, Jörgen Blom, V och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning 2011, för Jämtidrottshallen i Ås AB. Kommunfullmäktige
bemyndigar ombudet i Jämtidrottshallen i Ås AB att till aktiebolagets
årsstämma bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011, enligt revisorns tillstyrkan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 38 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000156

Årsredovisning 2011, Jämtidrottshallen i Ås AB
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Göte W Swén, M, Christer Toft, S och Maria Söderberg, C, deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtidrottshallen i Ås AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Sida
17

Dnr KS 2012-000123

Årsredovisning 2011, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Den felaktiga texten på sidorna 30-31 byts ut till den, idag utdelade, rätta
texten. Den korrekta årsredovisningen återredovisas i form av information
vid kommunfullmäktige den 12 juni 2012.

2

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

3

Kommunfullmäktige beslutar att som en del av bokslutet 2011, öronmärka
14 mkr av 2011 års resultat/eget kapital, till framtida pensionsutbetalningar.
__

Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2011 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den planeras presenteras för
fullmäktige den 2 maj.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar till
fullmäktigesammanträdet enligt ovan. I år görs den slutliga layouten av
årsredovisningen först efter kommunstyrelsens beslut. Mer tid har lagts på att
få nämndernas redovisningar mer likformade än föregående år.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2011 är +33,7
miljoner kronor. Med anledning av det höga resultatet och kopplat till det stora
pensionsåtagande kommunen har, föreslås att en del av resultatet för 2011
öronmärks till framtida pensionsutbetalningar. I bokslutet 2010 gjordes
motsvarande öronmärkning, men då med 27 mkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 mars 2012
Årsredovisning 2011
Kommunstyrelsen 4 april 2012, § 49

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Kf § 39 (forts)

Sida
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Dnr KS 2012-000123

Årsredovisning 2011, Krokoms kommun
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i yrkande att den felaktiga texten på sidorna 30-31 byts
ut till den idag utdelade, rätta texten. Kommunstyrelsen återredovisar den
korrekta årsredovisningen, som information, till kommunfullmäktige den 12 juni
2012.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S, Rolf Lilja, S samt Elisabeth Friberg,
kommunrevisor.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisningen samt besluta att som en del av bokslutet 2011, öronmärka
14 mkr av 2011 års resultat/eget kapital, till framtida pensionsutbetalningar.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa årsredovisningen. Till det har kommit ett
yrkande om att den felaktiga texten på sidorna 30-31 byts ut, till den idag
utdelade rätta texten, samt att återredovisning av den korrekta årsredovisningen sker i form av information till kommunfullmäktige den 12 juni 2012.
Ordförande kommer först att ställa proposition på yrkandet om att byta ut
sidorna 30-31 samt redovisning av rätt årsredovisning. Efter det ställer
ordförande proposition på grundförslagets två punkter.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna
Överförmyndarnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000171

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning
Kommunfullmäktiges beslut
1

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.

2

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.

3

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.

4

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämndens ledamöter,
verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.

5

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämndens ledamöter,
verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.

6

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.

7

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan samt gemensamma nämnden
avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter, verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas
tillstyrkan.

8

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ledamöter,
verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.

9
Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.
_____
_____________________________
I revisionsberättelse för år 2011 framgår att de av fullmäktige utsedda
revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder samt den för samtliga länets kommuner gemensamma nämnden
för upphandlingssamverkan, i den gemensamma nämnden mellan
Jämtlands läns landsting och länets samtliga kommuner avseende
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 40 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000171

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att
granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja ansvarsfrihet för ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, byggoch miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden,
valnämnden, överförmyndarnämnden, gemensamma upphandlingsnämnder samt kommunstyrelsen, verksamhetsåret 2011, enligt revisorernas
tillstyrkan. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Efter proposition på grundförslagets 9 punkter, var för sig, finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller dessa.
I handläggningen under punkten 1, för barn- och utbildningsnämnden, deltar
inte Karin Wallén, C, Leo Olofsson, M, Jörgen Blom, V, Pär-Erik Berglund, S,
Eva Ljungdahl, Mp, Roger Nilsson, M, , Leif Olsson, C, Jenny Palin, S, Katarina
Rosberg, S, Dmitar Savic, Mp och Anki Syversén, S.
I handläggningen under punkten 2, för bygg- och miljönämnden, deltar inte
Owen Laws, Mp, Britt Carlsson, S, Gabriella Carlsson, S, Kurt-Olov Göransson,
C, Judith Hult S, Bernt Ingebrigtsén, S och Hans Åsling, C.
I handläggningen under punkten 3, för samhällsbyggnadsnämnden, deltar inte
Göte W Swén, M, Ingela Rönnestrand, M, Mi Bringsaas, S, Peter Grundström,
S, Eva Ljungdahl, Mp, Sture Marklund, V och Sven Wadman, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 40 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000171

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning
I handläggningen under punkten 4, för socialnämnden, deltar inte Cristine
Persson, C, Elisabeth Svensson, M, Christer Toft, S, May Johansson, C, Ulla
Jönsson, S, Anton Moberg, M, Lena Persson, Kd och Anki Syversén, S.
I handläggningen under punkten 5, för valnämnden, deltar inte Mikaela Munck
af Rosenschöld, C, Viveca Asproth, S, Judith Hult, S, Sture Marklund, V, Roger
Nilsson, M, Jenny Palin, S, Lena Persson, Kd, Mona Puttick, V och Göran
Carlsson, S.
I handläggningen under punkten 6, för överförmyndarnämnden, deltar inte
Elisabeth Svensson, M, Mikaela Munck af Rosenschöld, C och Göran
Carlsson, S.
I handläggningen under punkten 7, för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan samt gemensamma nämnden avseende samordnad
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, deltar inte
Kurt-Olov Göransson, C och Rolf Lilja, S.
I handläggningen under punkten 8, för kommunstyrelsen deltar inte Maria
Söderberg, C, Göte W Swén, M, Rolf Lilja, S, Jörgen Blom,V, Ulf Jonasson, C,
Owen Laws, Mp, Eva Ljungdahl, Mp, Maria Jacobsson, S, Agneta Gabrielsson,
Fp, Mikaela Munck af Rosenschöld, C, Leif Olsson, C, Cristine Persson, C,
Ingela Rönnestrand M, Lisa Sallin, M, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, Mi
Bringsaas, S, Gabriella Carlsson, S Mona Puttick, V och Peter Grundström, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Kf § 41

Sida
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Dnr KS 2012-000104

Årsredovisning 2011, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2011 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del,
förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund, ansvarsfrihet för
verksamheten år 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.

Årsredovisning för 2011 för Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnats till
medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på – 3.809 tkr. Underskottet balanseras i
enlighet med ägardirektiven för 2011 mot det egna kapitalet. I resultatet ingår
omställningskostnader med 1,8 mnkr samt ökade kostnader för läromedel i
samband med införandet av GY2011 med 2,0 mnkr.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2011 Jämtlands Gymnasieförbund
Revisionsberättelse
Kommunstyrelsen 4 april 2012, § 51
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning 2011 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Kf § 42

Sida
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Dnr KS 2012-000106

Årsredovisning 2011, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2011 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsdirektionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund, ansvarsfrihet för
verksamheten år 2011, enligt revisorernas tillstyrkan.

Årsredovisning för 2011 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har överlämnats
till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på 0 kronor efter en återbetalning av driftbidrag
till medlemskommunerna med 2.011.900 kronor.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2011 Jämtlands Räddningstjänstförbund
Revisionsberättelse
Kommunstyrelsen 4 april 2012, § 52
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning 2011 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000129

Ägardirektiv 2013 Jämtkraft AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2013 för Jämtkraft AB.

2

Bolagsmannen tar upp frågan om arbetsmiljö för anställda, på stämman.
_________

Bakgrund
Ägardirektiv för Jämtkraft AB är upprättat 13 mars 2012.
Underlag för beslut
Ägardirektiv upprättade 13 mars 2012
Kommunstyrelsen 4 april 2012, § 54
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget samt vill i tilläggsyrkande att
bolagsmannen tar upp frågan om arbetsmiljö för anställda, på stämman.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S, Göran Carlsson, S, Rolf Lilja, S och Göte
W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
ägardirektiv för Jämtkraft AB, upprättade 13 mars 2012. Till det har kommit ett
tilläggsyrkande om att bolagsmannen tar upp frågan om arbetsmiljö för
anställda, på stämman.
Ordförande kommer första att ställa proposition på grundförslaget och sedan
ställer han proposition på tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 43 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000129

Ägardirektiv 2013 Jämtkraft AB
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtkraft AB
Delegat till bolagsstämman

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Kf § 44

Sida
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Dnr KS 2012-000098

Ägardirektiv 2013 Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2013 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

2

Delegat till bolagsstämman tar upp frågan om att förbundet upprättar egna
policydokument.
__

Bakgrund
Ägarkommunerna Krokom, Östersund, Bräcke och Ragunda har vid ett
ägarmöte den 3 april 2012 enats om ägardirektiv för 2013.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 april 2012
Förslag till ägardirektiv 2013 för Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsen 4 april 2012, § 57
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att kommunfullmäktige skickar med till
delegat, att ta upp vid stämman, att förbundet upprättar egna policydokument.
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Mona Puttick, V och
Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige anta ägardirektiv 2013 för
Jämtlands Gymnasieförbund.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund
Delegat till bolagsstämman
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Kf § 45

Sida
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Dnr KS 2012-000097

Ägardirektiv 2013 Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2013 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
_____

Bakgrund
Ägarkommunerna Krokom, Östersund, Ragunda, Berg, Strömsund och Bräcke
har vid ett ägarmöte den 3 april 2012 enats om ägardirektiv för 2013.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 april 2012
Förslag till ägardirektiv 2013 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsen 4 april 2012, § 58
Propositionsordning
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige anta ägardirektiv 2013 för
Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Sida
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Dnr KS 2011-000133

Motion - Med tillgänglighet i tankarna
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen enligt samhällsbyggnadsnämndens
förslag. Tillgänglighetsfrågorna är reglerade i plan- och bygglagen (PBL)
samt i Boverkets byggregler (BBR).

2

Prioritering av enkelt avhjälpta hinder har upprättats i samråd med
kommunala handikapprådet och i samhällsbyggnadsförvaltningens
investeringsbudget är 500.000 kronor per år (2011-2015) avsatta för
ändamålet.
___________________________________________________________
Bakgrund
Mi Bringsaas, S, vill i motion att man inrättar en ”tillgänglighetscheck” som ska
användas som en påminnelse vid alla beslut och vid alla åtgärder som vidtas
inom kommunens verksamheter. Detta för att påskynda ett tillgängligt Krokom.
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till motionen.
Katarina Rosberg, S, yrkar bifall till motionen.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget, som föreslår avslag till
motionen.
Mona Puttick, V, yrkar bifall till motionen.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Owen Laws, Mp, yrkar avslag till motionen.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Kf § 46 (forts)
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Dnr KS 2011-000133

Motion - Med tillgänglighet i tankarna
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Tillgänglighetsfrågorna är
reglerade i plan- och bygglagen (PBL) samt i Boverkets byggregler (BBR).
Prioritering av enkelt avhjälpta hinder har upprättats i samråd med kommunala
handikapprådet och i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget är
500 000 kronor per år (2011-2015) avsatta för. Till grundförslaget har inkommit
bifallsyrkanden till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget, som föreslår avslag till motionen.
Votering begärs
De som bifaller grundförslaget om att avslå motionen röstar Ja och de som
bifaller motionen röstar Nej.
Med 23 Ja, 21 Nej och 1 som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller grundförslaget.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Kf § 47
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Dnr KS 2012-000144

Godkännande av Jämtlands Gymnasieförbunds bildande av bolag, Grönt
Center AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds (JGY)
bildande av bolaget Grönt Center AB.

Bakgrund
Vid ett telefonmöte i december 2010 med samtliga Jämtlands kommuners
kommunstyrelseordföranden beslutades att snabbutreda JGY:s möjligheter
att överta naturbruksutbildningarna i Ås.
Gymnasieförbundet blev huvudman för utredningen. I styrgruppen ingick
förbundschefen JGY, kommuncheferna i Krokom, Östersund, Bräcke och
Ragunda samt representanter för skogsnäringen och jordbruksnäringen.
Utredningen som presenterades i juni 2011 förordade att JGY
tar över huvudmannaskapet för landstingets naturbruksutbildningar.
Utredningen pekar på tre viktiga förutsättningar
Utbildningarna ska vara:
*
*
*

Kostnadseffektiva dvs hålla rikspris
Attraktiva
Behovsanpassade

För att lyckas med detta föreslås i utredningen ett samägt bolag av offentlig
sektor och branscherna skog, lantbruk och trä.
Bolagets kommer enligt förslag att ägas enligt följande :
Regionförbundet Jämtland 40%
Jämtlands Gymnasieförbund 20%
Skogsnäringen 20%
LRF 15%
Träindustrin 5%
Jämtlands Gymnasieförbunds direktion har i november 2011 fattat beslut om att
ta över huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna samt den 12 mars i år
tagit beslut om bolagsordning för Grönt Center AB och ett 20%-igt delägande i
bolaget under förutsättning av medlemskommunernas godkännande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000144

Godkännande av Jämtlands Gymnasieförbunds bildande av bolag, Grönt
Center AB
I Förbundsordningens § 6 föreskrivs att ” medlemskommunernas fullmäktige
skall före direktionen beslut ges möjlighet att yttra sej i fråga om större
principiell beskaffenhet ”
Utifrån detta bör beslutet om godkännande av bildandet av bolaget tas av
kommunfullmäktige
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 april 2012
Utredning av naturbruksgymnasiet i Ås, 29 juni 2011
Kommunstyrelsen 20 april 2012, § 64
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
godkänna Jämtlands Gymnasieförbunds ( JGY ) bildande av bolaget Grönt
Center AB.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000126

Förvärv av fastigheterna Torsta 1:22, Ösa 1:36 samt Trättgärde 1:34 i Ås,
Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar, enligt förslag från samhällsbyggnadsnämnden,
om att förvärva fastigheterna Krokom Torsta 1:22, Krokom Ösa 1:36 samt
Krokom Trättgärde 1:34 för en köpeskilling om 27.500.000 kronor av
Jämtlands läns landsting.

2

Köpet villkoras av att det skapas ett utbildnings- och utvecklingscentrum
för de gröna näringarna i Norrlands inland, lokaliserat till ovanstående
fastigheter i Ås.
_______________

Bakgrund
Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef, redovisar ärendet.
Landstinget har flertalet gånger under 2000-talet utrett Åsbygdens
naturbruksgymnasium och detta ledde till att Landstingsfullmäktige den 14 juni
2011 beslutade att landstinget borde avveckla sin drift av skolan
I början av 2011 beslutade medlemskommunerna i Jämtlands
Gymnasieförbund (JGY) att genomföra en utredning om JGY ska kunna
erbjuda utbildningar inom naturbruksprogrammet från 2012. Till utredare utsågs
Olof Karlander. Utredningen redovisades i slutet av juni och innehöll bland
annat förslag om att
- JGY överväger att från och med hösten 2012 erbjuda utbildningar inom bland
annat Naturbruksprogrammet,
- JGY utreder förutsättningarna att överta regionförbundets befintliga
vuxenutbildningar inom naturbruksområdet,
- Krokoms kommun inleder förhandlingar med landstinget om ett eventuellt
övertagande av berörda fastigheter i Ås och
- JGY inleder förhandlingar med berörda näringar om respektive åtagande från
näringarnas sida.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000126

Förvärv av fastigheterna Torsta 1:22, Ösa 1:36 samt Trättgärde 1:34 i Ås,
Krokoms kommun
Dessutom finns i utredningen bedömningen att det under nämnda
förutsättningar också finns förutsättningar att gå ett steg vidare och skapa ett
utbildnings- och utvecklingscentrum för de gröna näringarna i Norrlands inland,
lokaliserat till Ås, vilket är av strategiskt värde för inlandet med fokus på
Jämtlands län och dessutom av betydelse för villkoren för naturbruksutbildningarna.
Mot bakgrund av ovanstående har Krokoms kommun och landstinget under
hösten 2011 förhandlat om överlåtelsen av berörda fastigheter i Ås.
Förhandlingarna har resulterat i följande
Berörda fastigheter i Ås är Torsta 1:22, Ösa 1:36 och Trättgärde 1:34. Dessa
fastigheter innehåller ett stort antal hus. Dessutom ingår ekologiskt odlad mark
och skog i dessa fastigheter.
Förhandlingarna om försäljningspriset har handlat om dels fastigheternas
bokförda värde och dels om ett marknadsvärde som ger förutsättningar för att
bedriva utbildningsverksamheten till ett rimligt elevpris. Parterna har enats om
försäljningspriset 27.500.000 kronor med överlåtelsedag per den 1 juli 2012.
I ovanstående ingår inte verksamhetsinventarier såsom t.ex Carl Malmstenrummet” (kulturrummet) där särskilda överenskommelser med Krokoms
kommun behöver anges i form av depositionsavtal.
Initialt kommer kommunen att vara fastighetsägare till ovanstående fastigheter
för att sedan utreda och besluta om kommunen ska bolagisera ovanstående
fastighetsbestånd. Kommunens intention är att fastigheterna, över tid, på
Torsta/Rösta ska bära sina egna kostnader oavsett om de ägs direkt av
kommunen eller av kommunen ägt fastighetsbolag.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att kommunen behöver investera cirka
10 mkr, under 2012-13, för att kunna hyra ut verksamhetslokalerna på
Torsta/Rösta. Under andra halvåret under 2012 kommer hyresvakanserna att
leda till ett driftunderskott om cirka 0,4 mkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 48 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012

Sida
34

Dnr KS 2012-000126

Förvärv av fastigheterna Torsta 1:22, Ösa 1:36 samt Trättgärde 1:34 i Ås,
Krokoms kommun
Kommunen har att besluta om anslagstäckning för driftsunderkott samt bevilja
ökade investeringsramar och det hanteras i samband med kommunens
budgetberedning.
Mervärdesskatt
Parterna är överens om att eventuella momskonsekvenser av
fastighetsöverlåtelsen ska vara kostnads/intäktsneutral för båda parter vilket
innebär att säljaren måste uppfylla 8a kap 15-17 §§ i mervärdesskattelagen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, daterat 21 mars 2012
Samhällsbyggnadsnämnden 17 april, § 35
Kommunstyrelsen 20 april, § 65
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar att punkten 2 avslutas med lokaliserat till ”ovanstående
fastigheter i Ås”.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta om
att förvärva fastigheterna Krokom Torsta 1:22, Krokom Ösa 1:36 samt Krokom
Trättgärde 1:34 för en köpeskilling om 27.500.000 kronor av Jämtlands läns
landsting. Köpet villkoras av att det skapas ett utbildnings- och utvecklingscentrum
för de gröna näringarna i Norrlands inland, lokaliserat till Ås. Till det har kommit ett
ändringsyrkande om att avsluta punkten 2 med lokaliserat till ”ovanstående
fastigheter i Ås”.
Ordförande kommer att ställa proposition på punkterna var för sig, punkten 2
med det föreslagna tillägget.
Propositionsordningen godkännes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000126

Förvärv av fastigheterna Torsta 1:22, Ösa 1:36 samt Trättgärde 1:34 i Ås,
Krokoms kommun
Efter proposition på de två punkterna, var för sig, inklusive ändringsyrkandet i
punkten 2, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
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Dnr KS 2012-000143

Ägardirektiv Mid Sweden Science Park, MSSP
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2012 för Mid Sweden Science
Park ( MSSP ).

2

Krokoms kommunfullmäktige uttalar som sin uppfattning att styrelsen ska
ha en jämn könsfördelning.
_________

Bakgrund
MSSP:s syfte är att driva utvecklingen av regionens innovationssystem.
MSSP ska utgöra regionens plattform där kunskapsintensiva företag,
Mittuniversitetet och andra aktörer kan samarbete i ett regionalt innovationssystem.
MSSP ägs av Östersund kommun, Åre kommun, Krokoms kommun
Regionförbundet Jämtland, Peak Business & Sports AB och VTC Service AB
Mittuniversitet är ej ägare, men representeras med ägarliknande befogenheter
i enlighet med gällande aktieägaravtal
Ägarna tydliggör i ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av MSSP:s verksamhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 april 2012
Ägardirektiv 2012 för Mid Sweden Science Park
Kommunstyrelsen 20 april 2012, § 62
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar att kommunfullmäktige uttalar som sin uppfattning att
styrelsen ska ha en jämn könsfördelning
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S, Maria Söderberg, C och Owen Laws,
Mp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000143

Ägardirektiv Mid Sweden Science Park, MSSP
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
ägardirektiv 2012 för Mid Sweden Science Park ( MSSP ). Till det har kommit
ett tilläggsyrkande om uttalande om jämn könsfördelning i styrelsen.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan
proposition på tilläggsyrkandet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Mid Sweden Science Park

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000061

Taxa service- och omvårdnadstjänster inom hemtjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
1
2
3
4
5

Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa nivåerna och inför timtaxa upp
till maxtaxan som för 2012 är 1.760 kr per månad.
Timpriserna för omvårdnadstjänster är 100 kronor per timme och för
servicetjänster 100 kr per timme.
Den nya timtaxan börjar gälla från och med den 1 juni 2012.
Den nya timtaxan följs upp efter sex månader, 1 december 2012.
Timpriserna för omvårdnadstjänster och servicetjänster indexeras utifrån
prisbasbelopp.
__

Den nuvarande taxan har gällt sedan den 1 juli 2002. Beloppen beräknas i
procent av prisbasbeloppet och ändras därför årligen. Den som beviljas insats
placeras i nivå utifrån hur många timmar det blir per månad och betalar i år
enligt följande:
Nivå
1
2
3

Hemtjänsttimmar/mån
1-9
10-24
25-

Högsta avgift
348
1 045
1 760

Detta innebar till exempel att en person, som bara har en timmes insats per
månad, betalar samma pris för hjälpen som den som har 9 timmar per månad,
förutsatt att personen har tillräckligt stort avgiftsutrymme.
Systemet med nivåer börjar kännas förlegat och upplevs som orättvist i många
fall. I samband med införande av nytt dokumentationssystem kan det vara
lämpligt att anpassa taxan så att uttag av avgift blir mer rättvist.
Enligt 8 kap 3 c § Kommunallagen får kommunens avgift för service- och
omvårdnadstjänster inte överstiga vår självkostnad. Självkostnaden för
hemtjänstpersonalen i Krokoms kommun är 336 kronor per timme. Förslaget på
100 kronor per timme, för service- och omvårdnadstjänster inom hemtjänsten,
innebär att kommunen subventionerar varje avgiftstimme med 236 kronor.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000061

Taxa service- och omvårdnadstjänster inom hemtjänsten
100 kronor per timme för service- och omvårdnadstjänster kommer inte att
påverka våra medborgares möjlighet att få dessa tjänster om man ser det ur ett
ekonomiskt/inkomstmässigt perspektiv. De medborgare som har betalningsförmåga betalar 100 konor per timme för dessa tjänster upp till maxtaxan. De
medborgare som inte har betalningsförmåga får service- och omvårdnadstjänsterna av kommunen.
Ärendet har diskuterats med SKL:s jurister som anser att beslutet bör tas av
fullmäktige då det är av principiell karaktär. Därför har socialnämndens
ordförande beslutat att ärendet ska gå vidare till kommunfullmäktige.
Vid kommunfullmäktiges möte redovisar kvalitetscontroller Kenneth Österberg
för taxan.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 22 februari 2012, § 24
Socialnämndens protokoll, 27 mars 2012
Tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2012
Kommunstyrelsen 20 april 2012, § 63
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att avskaffa nivåerna och inför timtaxa upp till maxtaxan, som för 2012 är 1.760
kr per månad. Timpriserna för omvårdnadstjänster är 100 kronor per timme och
för servicetjänster 100 kr per timme. Den nya timtaxan börjar gälla från och med
den 1 juni 2012. Den nya timtaxan följs upp efter sex månader, 1 december
2012. Timpriserna för omvårdnadstjänster och servicetjänster indexeras utifrån
prisbasbelopp.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Kopia
Justerandes signatur

Socialnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000032

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Avsägelse från Kjell Svemark, S, godkänns.

2

Till ny ersättare i Krokomsbostäder AB, istället för Kjell Svemark, S, väljs
Jenny Palin, S.

3

Avsägelse från Anette Levander, Mp, godkänns.

4

Till ny ledamot i socialnämnden, istället för Anette Levander, Mp, väljs
Marianne Hallsten, Mp.

5

Till ny ledamot i valberedningen, istället för Anette Levander, Mp, väljs
Dmitar Savic, Mp.

6

Avsägelse från Catarina Andersson, V, godkänns.

Kommunfullmäktige har att ta ställning till följande val;
Kjell Svemark, S, har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Förslag finns om att välja Jenny Palin, S, till ny ersättare i Krokomsbostäder
AB, istället för Kjell Svemark S.
Efter proposition på att välja Jenny Palin, S, till ny ersättare i Krokomsbostäder
AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Anette Levander, Mp, har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Förslag finns om att välja Marianne Hallsten, Mp, till ny ledamot i
socialnämnden, istället för Anette Levander, Mp.
Efter proposition på att välja Marianne Hallsten, Mp, till ny ledamot i
socialnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Val av ny ersättare i socialnämnden, efter Marianne Hallsten, Mp, återkommer
till kommunfullmäktige den 12 juni 2012.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000032

Valärenden
Förslag finns om att välja Dmitar Savic till ny ledamot i valberedningen, istället
för Anette Levander, Mp.
Efter proposition på att välja Dmitar Savic, Mp, till ny ledamot i valberedningen
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Val av ny ersättare i valnämnden, istället för Anette Levander, Mp, återkommer
till kommunfullmäktige den 12 juni 2012.
_____
Catarina Andersson, V, har avsagt sig sitt politiska uppdrag.
Val av ny ersättare i socialnämnden, istället för Catarina Andersson, V,
återkommer till kommunfullmäktige den 12 juni 2012.
_____
Val av ny ersättare i valberedningen, efter Annecatrine Hedman, Kd,
återkommer till kommunfullmäktige den 12 juni 2012.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De avgångna
De valda
Berörda nämnder
Förtroendemannaregistret, Birgitta Eriksson
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: 120216, protokoll

2

Dnr 28
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 120203, § 3, motioner
angående den vegetariska dagen

3

Länstrafiken i Jämtlands län: 120217, sammanträdesprotokoll

4

Privatperson: brev 120316 om elöverkänslighet

5

Privatperson: brev 120330 om strålningsrisker

6

Jämtland Gymnasieförbund: 120403, minnesanteckningar från
ägarsamråd

7

Jämtlands Gymnasieförbund: 120412, dagliga resor, elevkort m m.m.

8

Dnr KS 09/080
Förvaltningsrätten i Härnösand: beslut 120323, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL. Mål nr 4654-10E

9

Dnr KS 09/087
Förvaltningsrätten i Härnösand: beslut 120323, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL. Mål nr 1479-10 E

10

Förvaltningsrätten i Härnösand: beslut 120323, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL. Mål nr 1501-10 E

11

Dnr KS 10/086, 10/090
Förvaltningsrätten i Härnösand: beslut 120323, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL. Mål nr 3243-10 E, 3342-10 E

12

Dnr KS 10/118
Samhällsbyggnadsnämnden: 120328, medborgarförslag angående
frukost i skolan

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden

13

14

15

Dnr KS 11/226
Regionförbundet Jämtlands län: 120328, beslut angående förstudie
Grönt center – del 2
Regionförbundet Jämtlands län: 120329, beslut om medfinansiering av
projekt Grönt Center AB – del 2
Dnr KS 11/226
Jämtlands Gymnasieförbund: 120412, Grönt Center AB - nuläge

16

Dnr KS 11/355
Samhällsbyggnadsnämnden: 120328, medborgarförslag angående renhållningstaxan

17

Dnr KS 11/164
Förvaltningsrätten i Härnösand: dom 120323, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900). Mål nr 2189-11

18

Dnr KS 12/003
Inlandskommunerna ekonomisk förening: 120201, protokoll

19

Dnr KS 12/032
Länsstyrelsen i Jämtlands län: 120330, ny ersättare i kommunfullmäktige

20

21

22

Länsstyrelsen i Jämtlands län: 120402, ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Dnr KS 12/117
Länstrafiken i Jämtlands läns AB: årsredovisning för räkenskapsåret
2011
Dnr KS 12/146
Kommunfullmäktiges presidium: 120413, anteckningar från träff

Kommunstyrelsen – anmälan av ej färdigberedda ärenden:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden

A

B

C

D

E

F

G

Justerandes signatur

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 10/118
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. Återremitterades vid fullmäktige 7 december 2011.
Dnr KS 10/121
Medborgarförslag 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 10/202
Motion från Sture Marklund, V, om Önsjöns badplats. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid fullmäktiges
möte den 29 september 2010.
Dnr KS 11/175
Medborgarförslag om iordningställande av lokal för flottningsmuseum
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande och beslut i
nämnden senast den 13 december 2011.
Dnr KS 11/204
Medborgarförslag om Science center, KOMTEK i Krokoms kommun,
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande och beslut i
nämnden senast i april 2012.
Dnr KS 11/205
Medborgarförslag om fler seniorlägenheter i centrala Krokom remitteras
till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast april
2012. Förslaget är lämnat för yttrande till Krokomsbostäder samt
gruppen för mellanboende.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden

H

I

J

K

L

M

N

Justerandes signatur

Dnr KS 11/207
Medborgarförslag om ”Byutvecklingsplan för Krokoms samhälle”
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande och
beslut i styrelsen senast i juni 2012.
Dnr KS 11/210
Medborgarförslag om konsekvensanalys som instrument under
beredning av verksamhetsförändringar inom skola remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande och beslut i styrelsen senast den 16
november 2011. För yttrande hos administrativ chef i samverkan med
barn- och utbildning.
Dnr KS 11/277
Medborgarförslag om fastighet för el- och tekniköverkänsliga, i
kommunen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2012. För yttrande hos
samhällsbyggnads samt gruppen för seniorboende.
Dnr KS 11/279
Medborgarförslag – Förändring kring campingplatsen i Krokom. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inom ett år.
Samhällsbyggnadsnämnden tar själv beslutet.
Dnr KS 11/293
Medborgarförslag avseende upprustning av gatu- och vägnätet inom
Krokoms samhälle. remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2012. Hos samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Dnr KS 11/320
Motion från Sverigedemokraterna om att övergå till digitalt format
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast
den 24 oktober 2012.
Dnr KS 11/340
Motion från Vänsterpartiet om ”Gamla Konsum” som mötesplats
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast
den 24 oktober 2012.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 52 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2 maj 2012
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden

O

P

Q

R

S

Dnr KS 11/360
Motion från Rolf Lilja, S, om ”Nytt badhus i Krokom”. Besvaras senast i
kommunfullmäktige den 28 november 2012. Hos samhällsbyggnadsnämnden för beredning tillsammans med andra berörda nämnder.
Dnr KS 11/361
Motion från Christer Toft, S, om ”Rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget”. Besvaras senast i
kommunfullmäktige den 28 november 2012. Hos socialnämnden för
beredning.
Dnr KS 12/040
Motion – Översiktsplanering i Ytterån remitteras till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige
senast i februari 2013.
Dnr KS 12/072
Medborgarförslag – Sång- och musikunderhållning på Blomstergården
remitteras till socialnämnden som själv tar beslut i ärendet, senast i
februari 2013.
Dnr KS 2012-000154
Medborgarförslag – Öppna kommunstyrelsemöten remitteras till
kommunstyrelsen. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige senast april/maj
2013.

____
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Kf § 53
Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar för ett väl genomfört
kommunfullmäktige och avslutar med det dagens möte.
_____
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Sammanträdesdatum

Sida

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 30
§ 46

L
L
L
L
L
L
L
E

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Avstår

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

E

Nej

Ja

E

Nej

Ja

L

Nej

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Anton Moberg
Ingela Rönnestrand
Tomas Orell (Marcus Färnström)
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Marcus Färnström
Johnny Olofsson
Tommy Sjödin
Linus Kimselius
Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson (K-O Göransson)
Mikaela Munck af Rosenschöld
Hans Åsling
May Johansson
Håkan Larsson (Leif Olsson)
Karin Wallén
Göte Norlander
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson
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Sammanträdesdatum

Sida

2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 30
§ 46

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm (M Lind t 12.00 L Persson
fr 12.00)
Lena Persson från 12.00
Marita Lind till 12.00

(E)
E

Ja
Nej

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Jenny Palin
Eva Handmark (V Asproth)
Sven Wadman
Mi Bringsaas
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsén
Marina Edfeldt (Anki Syversen)
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
Pär-Erik Berglund till 17.30
Judith Hult
Ulla Jönsson
Alf Edfeldt
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall
Ove Norrman
Karin Juleshaug
Rune Olofsson
Lollo Ljuslin
Ensio Gustafsson
Anki Syversen

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E

Ja

Nej

E

Ja

Nej
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Sammanträdesdatum

Sida

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 30
§ 46

L
(L)
L
E

Ja
Ja
Ja

L
L
L

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

E

Ja

Nej

37 L
8E

24 Nej
21 Nej

45

45

23 Ja
21 Nej
1 avst
45

§

Anteckningar

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick från 12.00
Sture Marklund
Jessika Svensson till 12.00
Catarina Andersson

Nej
Nej
Nej

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Anette Levander
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic
Eivor Ernehed-Comén

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson (Åke Winther)
Åke Winther
Clas Sundberg
Vid upprop
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