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Trångsvikens Bygdegård

Datum och tid:

Onsdagen den 28 november 2012, kl 08.30-15.40

Beslutande:

Se bilaga 1 till protokollet

Övriga
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Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Utses att justera:

Elisabeth Svensson och Britt Carlsson

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, kansliet, fredagen den 7 december 2012

Underskrifter

Sekreterare:

.................................................
Anette Lihuvudh

Ordförande:

………………………………….
Gunnar Hellström

Justerande:

…………………………………. ........................................
Elisabeth Svensson
Britt Carlsson

Paragrafer:
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ANSLAG/BEVIS
Övriga deltagare:
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28 november 2012
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_______________________________
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Dnr KS 2012-000093

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna till dagens möte som
öppnas klockan 10.00.
_____
Vid upprop noteras 33 ledamöter och 11 ersättare, bilaga 1, samt en
ej tjänstgörande ersättare, bilaga 2, till protokollet.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 21 november och kallelsen har skickats den 15 november
2012.
_____
Fullmäktige får information enligt följande;
Informationer
*
*

Migrationsverket om asylmottagning, Irma Flykt och Camilla Lundstedt
LOV, lagen om valfrihet i vård- och omsorgstjänster, Kenneth Österberg,
kvalitetscontroller
*
Aktuellt från kommunfullmäktiges presidium, Gunnar Hellström, ordf
* Skolcaféer
* Medborgarcafé
* Medborgardialog
*
Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, C, ordf
* Asylmottagandet
* Bredband
* Kvalitetsuppföljning äldreboende i Föllinge, Cristine Persson, C,
socialnämndens ordförande
*
Avtackningar
* Kjell Svemark, S, avtackas som politiker i kommunen.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00 samt för kaffe
och överläggningar klockan 15.10-15.30.
_____
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Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs vid allmänhetens frågestund.
_____
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Dnr KS 2012-000095

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

Medborgarförslag – Förbättringar i Björkparken remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, som själv tar beslut senast i maj 2013.

2

Medborgarförslag – Belysning vid återvinningscentralen i Dvärsätt
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, som själv tar beslut senast i
maj 2013.
___

Vid dagens möte anmäls följande medborgarförslag;

1

Dnr KS 12/277
Medborgarförslag – Förbättringar i Björkparken, Krokoms centrum,
inlämnad av kommuninvånare.

Dnr KS 12/287
Medborgarförslag – Belysning vid återvinningscentralen i Dvärsätt,
inlämnad av kommuninvånare.
_____
2

Kopia
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Dnr KS 2012-000068

Frågor
Jörgen Blom, V, frågar, Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande,
om golfbron i Dvärsätt, med anledning av Krokoms Golfklubbs konkurs;
Äger kommunen eller kommer den inom kort att äga golfbron över E 14?
Vilka kostnader kommer att föras in i den kommunala budgeten till följd av
borgensavtalet?
Maria Söderberg, C, svarar att kommunfullmäktige tog beslut att teckna ett
garantiavtal den 18 juni 2008. Konkursförvaltaren arbetar nu med avtalet. Maria
Söderberg, C, kan inte svara på hur det blir med golfbron, i dagsläget.
Jörgen Blom, V, tackar för svaret.
_____
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Dnr KS 2012-000054

Interpellationer
Jörgen Blom, V, ställer interpellation angående samordning inom kommunen
Under de senaste åren har flera olika ärenden i kommunen hanterats ineffektivt
och med dålig samordning. Ärenden, verksamheter och projekt som involverar
flera nämnder går i otakt och informationen är bristfällig mellan nämnder och
verksamheter. Beslut verkställs i en nämnd utan att den andra nämnden är
informerad, projekt är inte fullständigt utformade vilket skjuter över icke
budgeterade kostnader i annan nämnds verksamheter och särskilt budgeterade
medel används godtyckligt till andra ändamål.
Frustrationen är stundom stor i nämnder och verksamheter då exempelvis
ärendehanteringstid och projekt tar längre tid och därmed kostar mer pengar, i
onödan.
Kommunledningen har i direktiv sagt att kommunens verksamheter ska vara
effektiva för att komma till största nytta för medborgaren.
Utifrån ovanstående vill Jörgen Blom, V, få svar på följande frågeställningar:
1
2

Vems är ansvaret att samordningen inom kommunen har dessa brister?
Hur och när ska problemen med samordning inom kommunen vara
åtgärdade?

Maria Söderberg, C, svarar;
Jörgen Blom har inget exempel på projekt eller verksamheter vilket gör
interpellationen mycket otydlig.
Det senaste året finns ett exempel på ett byggprojektet som blev försenat och
det är skolan i Sånghusvallen. Anledningen till den förseningen var att
byggbolaget gick i konkurs. Samtidigt har kommunen köpt Torsta-, Rösta- och
Trättgärdefastigheterna. Syftet är att rädda jord-och skogsbruksutbildningarna
och bygga ett centrum för de gröna näringarna i Norrlands inland. Att Krokoms
kommun tar det ansvaret kan vi känna oss stolta över. Dessa två projekt har
tagit mycket tid och engagemang, framför allt inom organisationen för samhällsbyggnads, och gör så fortfarande. Det har också fått effekter på planeringen av
andra åtgärder.
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Dnr KS 2012-000054

Interpellationer
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för investeringar, underhåll och
lokalfrågorna för kommunens verksamheter. Ledningen i de tre stora
verksamhetsnämndernas har börjat träffas regelbundet för att hålla varandra
informerade om gemensamma problemställningar, projektgrupper tillsätts
också för olika aktiviteter. Vad som ska göras är politikens ansvar och hur det
ska göras är förvaltningarnas/verksamheternas ansvar i en politiskt styrd
organisation.
Jörgen Blom, V, påstår att det finns brister i samordningen inom kommunen
och undrar vems ansvaret är. I den mån det handlar om brist på resurser som i
exemplet överbelastningen på samhällsbyggnads så är det politikens ansvar
eftersom vi inte har tillsatt ytterligare resurser. För det mesta är det god
samordning inom kommunens olika verksamheter Tjänstemännen inom
kommunen och kommunens personal gör ett bra jobb. Det är en stor
organisation och naturligtvis måsta alla hjälpas åt för att ständigt förbättra
samarbetet och att alla resurser nyttjas på bästa sätt.
_____
Jörgen Blom, V, ställer interpellation om Brukarråd på boenden i kommunen.
Möjligheten till inflytande och att kunna påverka sin egen livssituation minskar
ofta på ålderns höst då man blir beroende av hemtjänst eller måste flytta in på
ett särskilt boende. Men rätten att kunna påverka och ha makt över sitt eget liv
minskar inte! Det finns ett flertal olika stödmöjligheter för de äldre att kunna få
uttrycka sina åsikter. Ett sätt är så kallade förtroenderåd, ett råd där vårdtagare,
anhöriga, personal och andra kan delta för att kunna ta del av information och
att kunna påverka sin, eller anhörigas, livssituation.
Utifrån ovanstående vill Jörgen Blom, V, få svar på följande frågeställningar;
1

Finns Brukarråd på kommunens särskilda boenden?

2

Finns Brukarråd på det boende som är utlagt på entreprenad?

3

Finns det några brukarrättigheter (läs demokratikrav) inskrivna i de
förhållningssätt som kommunens och det privata bolagets personal ska
arbeta efter?
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Dnr KS 2012-000054

Interpellationer
Cristine Persson, C, svarar
Jörgen Blom ställer frågor om brukarråd på Krokom kommuns särskilda
boenden. Brukarråd/Boenderåd/Förtroenderåd/Anhörigträffar är några av de
namn som nämns då vi pratar om forum att påverka i ett särskilt boende.
Vi kan här säga ett forum där man som äldre på ett särskilt boende kan
påverka sin boende situation. Det är viktigt, oberoende ålder, att få vara
delaktig och få engagera sig i sitt eget liv. Det visar flera forskningar och alla
har vi egna erfarenheter. Det börjar redan när vi är 2 år – Kan själv. När man
som äldre är i behov av hjälp och stöd befinner man sig i en situation där
personal är en mycket viktig del för att må bra. Personal har genom detta en
maktposition varför det krävs professionalism i bemötande och omsorg av den
äldre. I ett forum där frågor om boendet tas upp krävs alltid denna
professionalism samt en anhörig eller god man som kan föra den äldres talan i
vissa fall. I detta forum tas frågor som trivsel aktiviteter, inför högtidliga tillfällen
och maten samt lägenhetens skick som temperatur, att det drar eller något som
är trasigt upp.
Den delen som gäller själva behovet av omsorg, service, hälsa och sjukvård
planeras vid genomförandeplan och vårdplan. Genomförandeplan utformas så
att när den äldre t ex kommer från sjukhuset till det särskilda boendet, så har
sjukhuset skickat medicinsk information via datorn om den äldre. Under de
första dagarna antecknar personal via ett datasystem den äldres
omsorgsbehov, som också ligger till grund inför genomförandeplan. Senast
inom 3 dagar ska en genomförandeplan göras. Nästa steg är att senast inom 3
veckor göra en Vårdplanering där den äldre, närstående, utsedd kontaktperson,
arbetsterapeut, sjukgymnast beroende på behov är med. Det här gäller då den
äldre ska flytta in på särskilt boende. Nu har den äldre fått en kontaktperson
eller två. Kontaktpersonen ansvarar nu för att föra den äldres talan gällande
omsorg och vård. Skulle det inte fungera mellan den äldre och kontaktpersonen
byts personen ut. Det är viktigt att det fungerar och att den äldre har tillit till
kontaktpersonen. Om den äldre kommer från sitt eget hem direkt till ett särskilt
boende så förmedlas information och dokumentation från hemtjänst,
distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast via ett datasystem, men
även via muntliga rapporter.
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Dnr KS 2012-000054

Interpellationer
Det görs årliga uppföljningar, i vårdplaneringen, med alla boende. Vid de
träffarna ingår den äldre, anhöriga eller god man och verksamhetens
yrkesprofessioner där en dialog genomförs utifrån den totala vården och
omsorgen. Varje månad har personalen Vårdlagsträffar där arbetsledare,
sjuksköterska, kontaktpersoner och övrig personal, som berörs, träffas och
diskuterar om det behöver ändras något i omsorgen eller vården gällande de
äldre. Till dessa träffar ska kontaktpersonerna vara uppdaterade gällande sina
”boende” och föra deras talan. De har också den ”närmaste och tätaste”
kontakten med anhöriga/närstående i omsorgsfrågor. När det gäller medicinska
ärenden är det alltid omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har den
kontakten. Anhöriga är alltid välkomna med synpunkter. En till två gånger per år
inbjuds anhöriga med den äldre till anhörigträffar där information ges,
underhållning och fika där personal går runt och ser till att alla har möjlighet att
ställa frågor.
Kommunen har att förhålla sig till olika lagar bl a Socialtjänstlagen och Hälsooch sjukvårdslagen i vård och omsorg av äldre.
I SOL 1 kap 1§ står det att;
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och
gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt
och integritet.
I SOL 5 kap 4§ står det att;
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande.
Här menar man att ett värdigt liv är; rätt till en privat sfär, självbestämmande,
delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet, gott bemötande
(respekt, empati, vänlighet, stöd och uppmuntran)
Ordet välbefinnande menas som känsla av trygghet och meningsfullhet.
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Dnr KS 2012-000054

Interpellationer
Utifrån denna lag har regeringen gett kommunerna möjlighet att söka pengar
för att arbeta med värdegrund och värdighetsgarantier. I oktober 2011
beslutade socialnämnden att söka pengarna för att arbeta med värdegrund.
Berörda chefer, arbetsledare och projektledare har gått en högskoleutbildning
på 7.5 poäng, även Förenade Care. Kommunen har haft tre dagars utbildning
för berörd personal, även Förenade Care samt LOV-företag deltog. Utifrån
dessa dagar och äldre i samhället samt Kommunala pensionärsrådet ska
förslag på värdighetsgarantier tas fram. Sara Comén som är projektledare för
detta arbete håller nu på att sammanställa inkomna idéer och förslag.
Underlaget ska komma till nämnden för beslut nästa år. Nämnden har tagit
beslut att verksamheterna ska arbeta med värdegrund och garantier långsiktigt.
Utifrån ovanstående svarar Cristine Persson, C, följande på de tre specifika
frågorna;
1

Ja, det finns forum där man som äldre på ett särskilt boende kan påverka
sin boendesituation.

2

Ja, där finns ett mer organiserat forum där de boende kan påverka sin
boendesituation än vad som finns i våra egna särskilda boenden.

3

Rättigheterna finns tydligt inskrivna i avtalet med Förenade Care 7.1
– Vården ska präglas av helhetssyn på människan och genomsyras av
grundtanken att de äldre har förmåga att själv välja hur de vill leva sitt
liv.
– All insats ska bygga på ett gott bemötande av respekt för individen.
I kommunens regi finns det en gammal kvalitetsplan som ska revideras.
Verksamheten har som mål att arbeta fram en ny kvalitetsplan/
äldreomsorgsplan där värdegrunden och värdighetsgarantierna ska var en
självklar del.

Yttrar sig gör också Christer Toft, S och Elisabeth Svensson, M.
_____
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Dialog med revisorerna
Ingen dialog sker, vid dagens möte, med revisorerna.
_____
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Dnr KS 2012-000272

Resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av resultatutjämningsreserv
med följande föreskrifter;
Ändamålet är att bygga upp en resultatutjämningsreserv under år med
mycket positiva resultat. Resultatutjämningsreserven ska sedan kunna
nyttjas om det uppstår stora svårigheter att uppfylla balanskravet på ett
ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att utjämna hastiga förändringar i
de ekonomiska förutsättningarna mellan åren.
Disposition från reserv får inte ske under mer än två år i rad för att undvika
att balanskravet inte uppfylls.
Kommunfullmäktige beslutar om disposition från och till resultatutjämningsreserven.
Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens
regler. Vid beräkning av avsättning är det balanskravsresultatet, som det
definieras i Lag om kommunal redovisning, med justering för eventuella
egna reservationer inom det egna kapitalet, som utgör utgångspunkt.

2

Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 5,4 mnkr ur 2010 års
överskott och 4,8 mnkr ur 2011 års överskott till resultatutjämningsreserv.
____

Bakgrund
Regeringen har lagt en proposition 2011/2012:172 om kommunala
resultatutjämningsreserver, som i korthet innebär att avsättning kan göras för
konjunkturell utjämning mellan goda och dåliga år. Avsättningsbart är den del
som överstiger 2 % av summan av skatter/utjämning/bidrag. Avsättning är
möjligt ur resultat fr o m 2010. För 2012 kan det ske när bokslut är upprättat för
det året.
Krokoms kommun har sedan 2001 redovisat positiva resultat, haft budget i
balans och en god ekonomisk hushållning. Åren 2010 och 2011 var kommunen
resultat +47 resp 34 mnkr. Därav öronmärktes sammanlagt 41 mnkr. Med
justering för detta ges ett utrymme om totalt 10,2 mnkr att avsätta till
resultatutjämningsreserv. I bokslut 2012 ser det i dagsläget ut som att c:a 2
mnkr kan avsättas.
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Dnr KS 2012-000272

Resultatutjämningsreserv
Bokslut

Bokslut

Prognos
efter 9 mån

2010

2011

2012

Årets resultat
Justeringar realisationsvinster
Justering synnerliga skäl
Balanskravsresultat
"Öronmärkning" pensioner
Justerat resultat

47
-0,2
0
46,8
-27
19,8

33,7
0
0
33,7
-14
19,7

17,2
0
0
17,2
17,2

2 % av s:a
skatter/utjämning/bidrag

14,4

14,9

15,3

5,4

4,8

1,9

5,4

10,2

12,1

Balanskravsutredning

Avsättning Resultatutjämningsresrv
Ackumulerad
Resultutjämningsreserv

Kommunen bedömer att en budget i balans inte säkert kommer att uppnås de
närmaste åren utan särskilda åtgärder, bland annat p g a starkt stigande behov
i några verksamheter och sämre utveckling av skatteunderlaget. För att klara av
en anpassning till rådande konjunkturutsikter föreslås att kommunal
resultatutjämningsreserv inrättas i Krokoms kommun.
Föreskrifter kring resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige beslutar om inrättande och avslutande av
resultatutjämningsreserv.
Ändamålet är att bygga upp en resultatutjämningsreserv under år med mycket
positiva resultat. Resultatutjämningsreserven ska sedan kunna nyttjas om det
uppstår stora svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt.
Därmed ges möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska
förutsättningarna mellan åren.
Disposition från reserv får inte ske under mer än två år i rad för att undvika att
balanskravet inte uppfylls.
Kommunfullmäktige beslutar om disposition från och till resultatutjämningsreserven.
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Dnr KS 2012-000272

Resultatutjämningsreserv
Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens
regler. Vid beräkning av avsättning är det balanskravsresultatet, som det
definieras i Lag om kommunal redovisning, med justering för eventuella egna
reservationer inom det egna kapitalet, som utgör utgångspunkt.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 7 november 2012, § 155
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige besluta
om inrättande av resultatutjämningsreserv med ovanstående föreskrifter.
Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 5,4 mnkr ur 2010 års överskott och
4,8 mnkr ur 2011 års överskott till resultatutjämningsreserv.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 115
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Kommunfullmäktiges beslut
1

kommunens skattesats 2013 ska vara 22,52 (oförändrad).

2

kommunens rambudget för 2013 skall vara det som framgår av detta
dokument. Vilket bland annat innebär att socialnämnden tillförs 2,7 mnkr
och samhällsbyggnadsnämnden 2,5 mnkr utöver den ram de anvisades i
fullmäktiges beslut i juni 2012.

3

göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under planperioden.

4

kommunstyrelsen
a fram till och med 2013-12-31 har rätt att vid behov uppta nya lån upp till
en nivå där kommunens totala låneskuld är 220 mkr. Jämfört med
ställningen den 31 dec 2011 är det en nyupplåning med 65 mnkr.
b 2013 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning 2013.
c får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr år 2013.
d under 2013 får öka utlåningen med högst 1 mnkr.

5

tillföra medel till nämndernas budgetramar med nedanstående belopp från
indexreserv.
(mnkr)
Socialnämnden
2,0
Barn- och utbildningsnämnd
1,3
Samhällsbyggnadsnämnden
1,7
Kommunstyrelsen
0,8

6

nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för 2013
utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Respektive nämnd
ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan, enligt mall
som skickas ut från ekonomienheten. Detta ska ske omgående efter
respektive nämnds sammanträde, i december 2012, för att anmälas på
kommunstyrelsens möte 23 januari 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
7a

7b

kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens strategiska mål är de
som presenteras i denna rambudget (ändringar från kommunfullmäktige i
juni införda).
i slutet av stycke 2 under rubriken ”Budgetdirektiv till nämnderna”, läggs till
följande mening;
”I Krokoms kommun ska alla ungdomar gå ut grundskolan med behörighet
till gymnasiet”.

8

nämnderna, utifrån de mål och direktiv som anges i rambudget, ska
besluta om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Nämnden ska
i underliggande mätbara mål och eller nyckeltal/indikatorer kunna mäta
hur väl man uppfyller dessa mål. Nämnden ska besluta om dessa mål
som en del av sin detaljbudget för 2013.

9

nämnderna under 2013 skall återrapportera sitt arbete med att uppnå
målen i delårsrapport efter 6 månader samt i bokslut . Dessa rapporter
skall innehålla (en prognos för) måluppfyllelse för nämndens övergripande
mål och i den mån nämnden anser det nödvändigt, en redovisning av
uppnådda underliggande mål. För uppföljningen i delårsrapporten får
nämnden göra en kvalitativ /verbal uppföljning av målen. I bokslut skall en
mer fullödig uppföljning göras, där nämnden genom uppnådda resultat i
underliggande mål skall kunna härleda i vilken omfattning man nått
måluppfyllelse för de av fullmäktige beslutade målen.

10

en borgensavgift ska tas ut av KBAB, som ersättning för att kommunen
står för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom möjlighet
för bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit
möjligt. Borgensavgiften ska för år 2013 vara cirka 1,8 mkr. Exakt storlek
bestäms av aktuell låneskuld och räntenivåer.

11

ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte 27
februari 2013 anmäla kommunens samlade budgetdokument/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska
ramarna enligt ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
12

barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur ”Åsmodellen”
med daglig schemalagd rörelse för alla barn kan utvidgas till en
”Krokomsmodell” omfattande samtliga skolor i kommunen.

13

en parlamentarisk grupp tillsätts för att processa inriktnings- och
strategiska mål inför 2014 års budget, plan 2015-2016.
___

Koncernperspektivet:
Denna rambudget bygger på att inga nya tomtområden exploateras under
planperioden.
Med utgångspunkt i att ingen ytterligare exploatering/tomtförsäljning sker i
södra Ås, får barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
får i gemensamt uppdrag att inom ramen för detaljbudgetarbetet ta fram
gemensam prognos över antalet barn och unga som behöver service i form av
barnomsorg och skola de kommande 3 åren. Driftbudgetar och
investeringsnivåer skall anpassas därefter.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att parallellt med detaljbudgetarbetet ta fram en
särredovisning av konsekvenserna av en exploatering av Sånghusvallen
etapp 4. Detta ska innefatta en prognos för takt i tomtförsäljning (inkl förändring
av antalet barn) som i möjligaste mån innebär så litet behov som möjligt av
ytterligare verksamhetslokaler för skola och barnomsorg. Det ska även
innefatta ett beräknat behov av - trots allt - tillkommande verksamhetslokaler.
BUDGETDIREKTIV TILL NÄMNDERNA:
Utifrån de ekonomiska ramarna, beslutade mål, liksom de strategiska målen
och inriktningsmålen, ska nämnder och styrelsen arbeta fram detaljbudgetar
och återkomma till kommunstyrelsens oktobersammanträde med budget för
2013 (plan för 2014—15). Konsekvenserna av förslagen ska redovisas.
Samtidigt ska arbetet med direktiv för 2011 och 2012 redovisas.
Samtliga nämnder och styrelsen ska utarbeta verksamhetsmål direkt kopplade
till det strategiska folkhälsomålet för barn och unga.
Nya direktiv kan tillkomma under hösten 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Arbetet med KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) och liknande jämförelser ska
göras även fortsättningsvis för att utvecklings- och förbättringsmöjligheter
lättare ska kunna identifieras. Kvalitetssmarta och kostnadseffektiva lösningar
ska eftersträvas.
Kommunens arbete ska genomsyras av koncerntänkande.
Kommunfullmäktige:
Oförändrad ram. Oförändrat antal möten. Strukturen för fullmäktigemötena ses
över.
Revisionen:
Återgång till basbudget. För 2012 fanns extra anslag.
Valnämnden:
Utökad ram för 2014, då både EU-val och allmänna val hålls.
Överförmyndarnämnd:
Oförändrad ram.
Kommunstyrelsens verksamheter:
Ramökning med 1,4 mnkr för obudgeterad länstrafik 2013—15.
Kostnadsminskning och möjligheter till effektiviseringar inklusive samordning
med skolskjutsar analyseras under hösten 2012. Ramminskning med 0,1 mnkr.
Tillförs från indexreserv 0,8 mnkr. Ny ram 55,8 mnkr.
Jämtlands Räddningstjänstförbund:
I ramen, som framgår av driftsammandraget, ingår IVPA (I Väntan På
Ambulans). Ramen har uppdaterats med senast tillgängliga information.
Jämtlands Gymnasieförbund:
De ekonomiska ramarna är uppdaterade med senaste elevprognoser och
platspriser.
Socialnämnden:
Socialnämnden tilldelas för 2013 en ramökning med 4,1 mnkr för bl a ökade
behov inom hemtjänsten. Ytterligare 2,7 mnkr tillförs efter begäran från
nämnden. Tillförs från indexreserv 0,8 mnkr. Ny ram 242,7 mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Barn- och utbildningsnämnden:
Ramen tillförs 1,3 mnkr från indexreserv. Ny ram 238,8 mnkr.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Ramen tillförs 2,5 mnkr efter begäran från nämnden. Tillförs från indexreserv
1,7 mnkr. Ny ram 135,1 mnkr.
En ny lista på tänkbara fastigheter för försäljning tas fram.
Källsortering inom kommunens egenverksamhet införs under 2012.
De större satsningar på energisparinvesteringar (EPIIR) som påbörjades under
2010 ska fortsätta. Denna typ av investering har likt exploateringsinvesteringar
en typ av intäktssida. För energiåtgärder handlar det ofta om en besparing till
följd av minskad energiförbrukning.
En samlad redovisning av dessa åtgärder skall upprättas och presenteras
årsvis i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Bygg- och miljönämnd:
Oförändrad ram.
Kommunstyrelsens förfogande- och projektfinansieringsanslag:
Kommunstyrelsens förfogandeanslag sänks med 300 tkr år 2013. Ny ram 300
tkr.
Kommunstyrelsens anslag för projektfinansiering sänks med 534 tkr år 2013.
Ny ram 1 466 tkr.
Ramar för nämnderna 2013 i sammanfattning:
Kommunfullmäktige
1,9 mkr
Revisionen
0,9 mkr
Valnämnden
0,4 mkr (avser
2014)
Överförmyndarnämnden
1,3 mkr
Kommunstyrelsen
55,8 mkr
Räddningstjänstförbundet
16,3 mkr
Jämtlands Gymnasium
62,3 mkr
Socialnämnden
242,7 mkr
Barn- och
238,8 mkr
utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
135,1 mkr
Bygg- och miljönämnden
3,1 mkr
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
INVESTERINGAR:
För att vara aktuell ska investeringsbudgeten halvårsvis redovisas i
kommunstyrelsen.
Det ekonomiska läget gör att utrymmet för nya satsningar de kommande åren
är ytterst begränsat. Nödvändiga investeringar och investeringar som ger nya
skatteintäkter prioriteras framför investeringar som ger ökade driftskostnader.
Idrottshall i Änge: I samarbete med föreningslivet och näringslivet ska
kommunen arbeta fram en lösning för en idrottshall som är funktionell för skola
och föreningslivet. Investeringsbudgeten omfattar medel för att medfinansiera
en hall i Änge. Investering i en större idrottshall kräver medfinansiering från
näringslivet och föreningslivet i likhet med den samverkan som sker kring
idrottshallarna i Ås och Nälden.
Förskolor i Åsområdet: Eventuella investeringar ska avvägas i förhållande till
behov och tillgång till andra lokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen får
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda
alternativa lösningar för att klara toppar.
”Konsumhuset” i Krokom: Samhällsbyggnadsförvaltningen ska utreda olika
möjligheter för användning och utveckling av fastigheten på både kort och
längre sikt. Fastigheten ska vara en tillgång för både näringsidkare, föreningsliv
och kommunen i framtiden. Samverkan och samnyttjande ska vara ledord.
Byggnaden ska i möjligaste mån nyttjas i nuvarande skick i avvaktan på
långsiktig utveckling av fastigheten.
Nybyggnation av badhus i Krokom: Projektet stryks ur investeringsbudgeten då
utrymme saknas under överskådlig tid.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 7 november 2012, § 156
Majoritetens rambudget 2013, plan 2014-2015
Oppositionens rambudget 2013, plan 2014-2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, har tre tilläggsyrkanden;
1
Som punkt 12, barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda
hur ”Åsmodellen”, med daglig schemalagd rörelse för alla barn, kan
utvidgas till en ”Krokomsmodell”, omfattande samtliga skolor i
kommunen.
2
Som punkt 13, en parlamentarisk grupp tillsätts för att processa
inriktnings- och strategiska mål inför 2014 års budget, plan 2015-2016.
3
Som punkt 7 b, i slutet av stycke 2 under rubriken ”Budgetdirektiv till
nämnderna”, läggs till följande mening;
”I Krokoms kommun ska alla ungdomar gå ut grundskolan med
behörighet till gymnasiet”.
I övrigt yrkar Maria Söderberg, C, bifall till grundförslaget, majoritetens budget,
C, M, Mp, Fp och Kd.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens, S och V, budget som föreslår
följande;
1

Kommunens skattesats 2013 ska vara oförändrad, med 22,52.

2

Kommunens rambudget för 2013 ska vara det som framgår av
oppositionens dokument och ska tillsammans med kommunfullmäktiges
övergripande mål och direktiv utgöra grunden för nämndernas
detaljbudget och mätbara mål. Dessa ska utarbetas och beslutas av
respektive nämnd senast december 2012 för att anmälas till
kommunstyrelsens möte i januari 2013, samt att en borgensavgift tas ut
av Krokomsbostäder AB.

3

Göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2 % under
planperioden.

4

Nämnderna kvartalsvis återrapporterar sitt arbete med att uppnå målen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
5

Medel tillförs nämndernas budgetramar med nedanstående belopp från
indexreserven;
(mnkr)
Socialnämnden
1,5
Barn- och utbildningsnämnden 1,0
Samhällsbyggnadsnämnden
1,3
Kommunstyrelsen
0,6

6

Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast till kommunfullmäktiges möte i
februari 2013 anmäla kommunens samlade budgetdokument/
verksamhetsplan, inklusive ändringar som gjorts i de ekonomiska
ramarna för 2013, plan 2014 och 2015.

Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget, majoritetens, budget. Owen
Laws, Mp yrkar även bifall till Maria Söderbergs, C, tilläggsyrkanden.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens, S och V, budget.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C, Ulf Jonasson, C, Mona Puttick, V,
Göte W Swén, M, Håkan Larsson, C, Karin Wallén, C, och Linus Kimselius, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, majoritetens budget. Till det har kommit
oppositionens budget. Det har också kommit tre tilläggsyrkanden.
Ordförande kommer att ställa majoritetens budget mot oppositionens budget
och därefter ställer han proposition på tilläggsyrkandena, punkt för punkt.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de båda budgetarna mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget, majoritetens budget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egen budget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Ajournering begärs och verkställs klockan 15.10-15.30 för kaffe och
överläggningar.
_____
Efter proposition på tilläggsyrkandet om att barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att utreda hur ”Åsmodellen” med daglig schemalagd rörelse för alla
barn kan utvidgas till en ”Krokomsmodell” omfattande samtliga skolor i
kommunen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet om att en parlamentarisk grupp tillsätts för
att processa inriktnings- och strategiska mål inför 2014 års budget, plan 20152016 finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet om att det, i slutet av stycke 2 under
rubriken ”Budgetdirektiv till nämnderna”, läggs till följande mening;
”I Krokoms kommun ska alla ungdomar gå ut grundskolan med behörighet till
gymnasiet” finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslut om de tre tilläggsyrkandena.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna
Kommunstyrelsen
Åsa Sjödin, informationsstrateg
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000251

Riktlinjer gällande alkoholservering
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar förslaget om riktlinjer gällande alkoholservering,
enligt socialnämndens förslag.

2

Riktlinjerna revideras i början av varje mandatperiod, enligt
socialnämndens förslag.

3

Mening nummer 3 under rubriken 4.4 Idrott och alkoholservering ersätts
med meningen ”Ingen alkoholservering ska tillåtas vid evenemang direkt
riktade mot ungdomar under 18 år”.
_______________________________________________________________
Bakgrund
En ny alkohollag trädde i kraft den 1 januari 2012. Med anledning av den nya
lagen har riktlinjerna reviderats och uppdaterats för att anpassas till det nya
regelverket.
Riktlinjerna ska spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå
om serveringstillstånd och folkölsservering eller försäljning.
Underlag för beslut
Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd och folköl, 25 september 2012
Socialnämnden 18-19 september 2012, § 104
Kommunstyrelsen 7 november, § 158
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, vill i ändringsyrkande att mening nummer 3 under rubriken 4.4
Idrott och alkoholservering ersätts med meningen ”Ingen alkoholservering ska
tillåtas vid evenemang direkt riktade mot ungdomar under 18 år”.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S och Christer Toft, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Riktlinjer gällande alkoholservering
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
förslaget om riktlinjer gällande alkoholservering. Riktlinjerna revideras i början
av varje mandatperiod. Till det har kommit ett ändringsyrkande om att mening
nummer 3 under rubriken 4.4 Idrott och alkoholservering ersätts med meningen
”Ingen alkoholservering ska tillåtas vid evenemang direkt riktade mot ungdomar
under 18 år”.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandet mot
grundförslagets punkt 3 och sedan ställs proposition på grundförslagets övriga
två punkter.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på ändringsyrkandet mot grundförslagets skrivning, i
motsvarande del, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
ändringsyrkandet.
Efter proposition på grundförslagets övriga två punkter finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Avgifter för serveringstillstånd
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter
gällande serveringstillstånd enligt bilaga, kolumnen längst till höger,
daterad 6 september 2012, till socialnämnden 18-19 september 2012.

2

Kommunfullmäktige antar revidering av tillsynsavgift, folköl och tobak,
enligt bilaga, kolumnen längst till höger, daterad 6 september 2012, till
socialnämnden 18-19 september 2012.

3

Kommunfullmäktige antar avgift om kunskapsprov enligt bilaga, kolumnen
längst till höger, daterad 6 september 2012, till socialnämnden 18-19
september 2012.

4

Kommunfullmäktige antar avgift om ansvarsfull alkoholservering per
deltagare enligt bilaga, kolumnen längst till höger, daterad 6 september
2012, till socialnämnden 18-19 september 2012.

5

Kommunfullmäktige avslår begärd anslagstäckning med 250.000 kronor
då kostnaden finns i socialnämndens rambudget.
______________________________________________________________
Bakgrund
Den nya alkohollagen innebär bland annat att en översyn av alla tillsyns- och
ansökningsavgifter måste genomföras.
Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 120 § Alkohollagen.
Avgifterna ska svara mot kostnaderna för tjänster eller nyttigheter som
kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen).
Kommunala avgifter enligt självkostnadsprincipen behöver inte motsvara den
exakta kostnaden i varje enskilt fall. Det är de totala avgiftsintäkterna som ska
balanseras mot kommunens kostnader, vilket dock inte tillåter orimliga
skillnader i avgiftsuttaget.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 4 september 2012
Förslag Ansökningsavgifter 2012-06-26
Förslag Ansökningsavgifter 2012-09-06
Nyheter i den nya Alkohollagen
Socialnämnden 18-19 september 2012, § 103
Kommunstyrelsen 7 november 2012, § 159

Justerandes signatur
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Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 117 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 november 2012

Sida
27

Dnr KS 2012-000250

Avgifter för serveringstillstånd
Avg
Stadigvarande serveringstillstånd
allmänheten och slutet sällskap
Stadigvarande serveringstillstånd
slutna sällskap. Cateringverksamhet
Anmälan/serveringstillstånd, hotell
med rumsservering & minibar
Serveringstillstånd för servering i
gemensamt utrymme
Ändrad företagsform
Ändrade ägarförhållanden
Tillfälliga tillstånd slutna sällskap, för
stad.var 1-5 tillfällen samtidigt
Ansökan om tillfälligt tillstånd för
provsmak till allmänheten 1-3 dag
Ansökan om tillfälligt tillstånd för
provsmak till allmänheten över 3 dag
Kryddning av snaps - anmälan
Utvidgade tillstånd
Ändring serveringstid (2500)
Anmälan av lokal för catering, första
tillfället
Ansvarsfull alkoholservering /per
person
Tillfälliga serveringstillstånd
allmänheten, 1 dag ideell förening
Tillfälliga serveringstillstånd
allmänheten 1-5 dagar
Tillfälliga serveringstillstånd, över 5
dagar
Tillfälliga serveringstillstånd slutna
sällskap
Kunskapsprov för serveringstillstånd
Tillsyn av tobak, folköl och receptfria
läkemedel
Tillsynsavgift för folköl eller tobak
Tillsynsavgift för folköl och tobak.
Tillsynsavgift för receptfria
läkemedel
Summa intäkter totalt:
Differens:
Justerandes signatur

Tot kostn Tot intäkter

-12 000

14 362

-12 000

-12 000

14 362

-12 000

-500

1 173

-1 000

-6 000
-3 000
-4 000

9 384
4 692
11 730

-6 000
-3 000
-8 000

-500

3 261

-1 000

-3 000

11 730

-6 000

-4 000

0

0

-500
-2 500
-2 500

4 692
18 768
0

-4 000
-10 000
0

-500

7 038

-3 000

-500

17 606

-2 500

-1 700

71 253

-25 500

-3 500

89 066

-52 500

-6 000

7 125

-6 000

-800

13 296

-10 400

-800

10 586

-5 600

-2 200
-500
-1 000

18 147
2 016
95 778

-6 600
-500
-19 000

-1 550

0
426 065

0
-194 600
231 465

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000250

Avgifter för serveringstillstånd
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Cristine Persson, C och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslagets fem punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Protokollsanteckning från Miljöpartiet
Miljöpartiet anser att samhället inte ska subventionera konsumtion av alkohol
och tobak. Samtidigt är det svårt att fullt överblicka följderna av dagens beslut
som innebär en kraftig höjning av kostnadstäckningsgraden. Det är rimligt att
utvärdera hur detta slår innan subventionerna minskas ytterligare.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
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Dnr KS 2012-000032

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Göte W Swéns, M, avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen
godkänns. I ledamotskapet ingår också uppdrag som förste vice
ordförande.

2

Till ny ledamot i kommunstyrelsen, istället för Göte W Swén, M, väljs Lisa
Sallin, M, från och med den 1 januari 2013.

3

Till ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen väljs Lisa Sallin, M.

4

Till ny ersättare i kommunstyrelsen, istället för Lisa Sallin, M, från och med
den 1 januari 2013, väljs Göte W Swén, M.

5

Lisa Sallins, M, avsägelse, från och med den 1 januari 2013, som ledamot
i Krokomsbostäder AB godkänns. I ledamotskapet ingår också uppdrag
som ordförande.

6

Till ny ledamot i Krokomsbostäder AB, istället för Lisa Sallin, M, väljs
Elisabeth Svensson, M, från och med den 1 januari 2013.

7

Till ny ersättare i valberedningen, efter Annecatrine Hedman, Kd, väljs
Lena Persson, Kd.
______

Göte W Swén, M, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2013. I ledamotskapet ingår
plats som förste vice ordförande.
Lisa Sallin, M, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i Krokomsbostäder
AB från och med den 1 januari 2013. I ledamotskapet ingår plats som
ordförande.
Tidigare val att ta ställning till
Ny ersättare i valnämnden istället för Anette Levander, Mp
återkommer till kommunfullmäktige 27 februari 2013.
Ny ersättare i valberedningen istället för Annecatrine Hedman, Kd
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000032

Valärenden
Yrkanden/förslag
Håkan Larsson, C, valberedningens ordförande, lägger fram följande
förslag;
Till ny ledamot i kommunstyrelsen, istället för Göte W Swén, M, föreslås Lisa
Sallin, M, från och med den 1 januari 2013.
Till ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen föreslås Lisa Sallin, M.
Till ny ersättare i kommunstyrelsen, istället för Lisa Sallin, M, från och med
den 1 januari 2013, föreslås Göte W Swén, M.
Till ny ledamot i Krokomsbostäder AB, istället för Lisa Sallin, M, föreslås
Elisabeth Svensson, M, från och med den 1 januari 2013.
Britt Carlsson, S, yrkar att Rolf Lilja, S, blir ny förste vice ordförande i
kommunstyrelsen, från och med den 1 januari 2013.
Propositionsordning
Efter proposition på att välja Lisa Sallin, M, till ny ledamot i
kommunstyrelsen, istället för Göte W Swén, M, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Till ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen har inkommit två förslag
och dessa är Lisa Sallin, M och Rolf Lilja, S.
Ordförande kommer att ställa förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på att välja Lisa Sallin, M, mot att välja Rolf Lilja, S, till ny
förste vice ordförande i kommunstyrelsen, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller Lisa Sallin, M, som ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000032

Valärenden
Efter proposition på att välja Göte W Swén, M till ny ersättare i
kommunstyrelsen, istället för Lisa Sallin, M, från och med den 1 januari 2013,
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter proposition på att välja Elisabeth Svensson, M till ny ledamot i
Krokomsbostäder AB, istället för Lisa Sallin, M, från och med den 1 januari
2013, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter proposition på att välja Lena Persson, Kd, till ny ersättare i
valberedningen, efter Annecatrine Hedman, Kd, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Krokomsbostäder AB
Valberedningens ordförande
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

2

3

Dnr 22
Socialnämnden: kvartalsrapport 2012:3, SoL och LSS, till
Socialstyrelsen
Dnr 28
Privatperson: skrivelse 121024 om strålningsrisker
Dnr KS 12/003
Inlandskommunernas Ekonomiska Förening, IEF: protokoll från styrelsesammanträde 120601 och 120705 samt från föreningsstämma 120531

4

Dnr KS 12/036
SmåKom: nyhetsbrev september 2012

5

Dnr KS 12/146
Kommunfullmäktiges presidium: 121112, anteckningar från träff

6

Dnr KS 12/179
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 121009, § 145, beslut, medborgarförslag - iordningställa Svalöfs loge, ladugård i Ås, till ateljé för
konstnärer
Kommunstyrelsen – anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

B

Justerandes signatur

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.
Dnr KS 11/361
Motion om ”Rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i
kommunerna och landstinget”. Besvaras senast i kommunfullmäktige
den 28 november 2012. Ligger hos socialnämnden för beredning.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 12/063

Meddelanden

C

D

E

F

G

H

I

J

Justerandes signatur

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 12/154
Medborgarförslag – Öppna kommunstyrelsemöten remitteras till
kommunstyrelsen. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige senast
april/maj 2013.
Dnr KS 12/222
Motion angående beslutsprocess vid upprättande av avtal med
Migrationsverket/Staten genom länsstyrelsen i Jämtlands län remitteras
till socialnämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/217
Motion om igångsättningstillstånd för och exploatering av detaljplan för
Hissmon 1:231 ”Kvarna” B3/B4 remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen ska
vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/248
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhuset, remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget slutbehandlas i
kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013.
Dnr KS 12/258
Motion – Frivillig flyktingmottagning remitteras till kommunstyrelsen.
Motionen slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober
2013.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla remitteras till kommunstyrelsen. Motionen
slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 12/063

Meddelanden

K

Dnr KS 12/277
Medborgarförslag – Förbättringar i Björkparken remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, som själv tar beslut senast i maj 2013.

Dnr KS 12/287
Medborgarförslag – Belysning vid återvinningscentralen i Dvärsätt
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, som själv tar beslut senast i
maj 2013.
_____
L

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000101

Avslutning
Ordförande tackar för mötet och avslutar det med att önska alla En God Jul och
Ett Gott Nytt År.
_____

Justerandes signatur
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin (Johnny Olofsson)
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Anton Moberg
Ingela Rönnestrand (Linus Kimselius)
Tomas Orell (Tommy Sjödin)
Leo Olofsson
Roger Nilsson (Marcus Färnström)
Marcus Färnström
Johnny Olofsson
Tommy Sjödin
Linus Kimselius

L
L
L
L
E
E
E
E

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson
Mikaela Munck af Rosenschöld (Leif Olsson)
Hans Åsling (Kurt-Olov Göransson)
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén
Göte Norlander
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

L
L
L
L
L
L
L
L
L
E

E

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

E
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Lena Persson
Marita Lind

L

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Jenny Palin
Eva Handmark
Sven Wadman
Mi Bringsaas
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsén
Marina Edfeldt (Alf Edfeldt)
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
Pär-Erik Berglund (Karin Juleshaug)
Judith Hult
Ulla Jönsson (Yvonne Rosvall)
Alf Edfeldt
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall
Ove Norrman §§ 115-120
Karin Juleshaug §§ 108-114 (Ove Norrman
fr o m § 115)
Rune Olofsson
Lollo Ljuslin
Ensio Gustafsson
Anki Syversen

L
L
L
L
L
L
(L)
L
L
L
L
L
L
L
E
E
(E)
E
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick §§ 108-114
Sture Marklund
Jessika Svensson
Eva-Britt Jonsson

L
L
L

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Eva Ljungdahl §§ 108-114
Dmitar Savic
Eivor Ernehed-Comén
Annika Olsson

L
L
L

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson (Åke Winther)
Åke Winther
Clas Sundberg

Vid upprop

E

33 L
11 E
44
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