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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 92

Dnr 2014-000102

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras måndagen den 13 oktober 2014.
Lena Persson, KD, och Viveca Asproth, S, väljs att justera protokollet.
Upprop
Vid upprop noteras 38 ledamöter och 6 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 24 september. Kallelsen har skickats den 19 september
med kompletterande utskick den 25 september från kommunstyrelsens möte
den 24 september 2014.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande uppdelning av ärende 8 som gjordes
vid kommunstyrelsen den 24 september 2014.
8a Uppdaterad resultatbudget, socialnämnden 2014
8b Tilläggsanslag, socialnämnden 2014
Informationer
- Regionprojekt Vaajma, Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
och Tommie Jirhed, projektledare
- Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
- Landshövdingebesök
- Exploatering av Sånghusvallen 4
- Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande
- Medborgarcafé, 23 oktober i Föllinge bibliotek
- Ungdomscaféer
En fråga som får ställas vid dagens möte
Judith Hult, S, fråga om radonmätning i Gamla Konsum.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 92 (forts)

Dnr 2014-000102

Öppnande
Ajournering
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00 och för en
överläggning klockan 14.00-14.15.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 93

Dnr 2014-000104

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs under Allmänhetens frågestund.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 94

Dnr 2014-000105

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

4

5

Dnr KS 14/251
Medborgarförslag – Solskydd och träd Faxgärdets förskola.
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar
beslutet senast i april 2015.
Dnr KS 14-269
Medborgarförslag - Köp av området Önsjön för villatomer och
kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000277
Medbogarförslag – Barn till föräldralediga bör få vistas på fritids
10 timmar/vecka. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000280
Medborgarförslag – Hundgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000293
Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i april 2015.

_____
Kopia till
Förslagsställare
Remissinstans inklusive allt underlag i ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 95

Dnr 2014-000106

Frågor
Judith Hult, S, frågar Linus Kimselius, M, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om radonmätning är gjord i Gamla Konsum och om den är gjord
vilka värden som har uppmätts.
Linus Kimselius, M, svarar att radonmätning är gjord och mätvärdena
håller sig klart inom de gränsvärden som finns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 96

Dnr 2014-000108

Dialog med revisorerna
Stefan Fax, ordförande i kommunrevisionen, berättar för fullmäktige att tre
granskningar har gjorts under våren som har gått till respektive nämnd för
besvarande och dessa är;
Revisionsrapport –Granskning av kommunens företagshälsovård
Revisionsrapport – Granskning av kommunens flyktingmottagande
Revisionsrapport – Leasing av bilar
Två granskningar som har gjorts under hösten och som har gått till
respektive nämnd för besvarande och dessa är;
Revisionsrapport – Granskning av hemtjänstens kostnadsutveckling
Revisionsrapport – Intern kontroll
Alla revisionsrapporter ska finnas i sin helhet på kommunens hemsida.
Cristine Persson, C, Britt Carlsson, S, Owen Laws, MP, och Maria
Söderberg, C, deltar i dialogen.
Ordförande tackar Stefan Fax för dialogen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 97

Dnr 2014-000286

Delårsrapport per juni 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2014, inklusive
rapport och prognos avseende nämndernas verksamhetsmål med
följande ändringar i rapporten;
Sista meningen, på sidan 14 i delårsrapporten, byts ut mot
”Socialnämnden bör även fortsatt ägna särskilt fokus åt att analysera
antalet biståndstimmar i hemtjänsten och att fortsätta se över om och hur
hemvårdens egenregi kan klara sitt effektivitetsmål.”
Orden ”ska eller” stryks i tredje styckets andra mening, på sidan 14.
2

Kommunfullmäktige, utifrån genomförd analys av måluppfyllelse, ger
följande uppdrag:
Till barn- och utbildningsnämnden uppdras att för det så kallade
behörighetsmålet inhämta information från övriga nämnder kring vilka
aktiviteter som genomförts som kan anses främja arbetet med att
samtliga ungdomar ska nå behörighet till gymnasiet. Nämnden skall i
årsuppföljning av detta mål redovisa en samlad bild av organisationens
totala arbete mot detta mål. Ett första steg är att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att presentera nuläget via
nämndens kvalitetsrapport.
Till samtliga nämnder uppdras att i kommande budgetprocess lyfta fram
insatser för att minska och motverka ökande sjuktal.
Till socialnämnden uppdras att även fortsatt ägna särskilt fokus åt att
analysera antalet biståndstimmar i hemtjänsten och att fortsätta se över
om och hur hemvårdens egenregi kan klara sitt effektivitetsmål. En
delrapport ges vid kommunstyrelsen den 19 november 2014.

3

Justerandes sign

Kommunfullmäktige uttrycker vikten av att nämnderna och
förvaltningarna är ekonomiskt restriktiva i sina verksamheter.
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Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 97 (forts)

Dnr 2014-000286

Delårsrapport per juni 2014
4

Under rubriken 5.3 Kvalitetsuppföljning 2014, under Mål, Miljö- och
hälsoskydd NKI lägga till på slutet ”(jmf 66 2013)”.

5

Under rubriken 5.3 Kvalitetsuppföljning 2014, under Mål, Miljö- och
hälsoskydd betygsindex 2014, ändras året till ”2015”. I rutan för
kommentarer kommer då texten att lyda ”Redovisas under 2015 då
undersökningen genomförs under 2014. Undersökningen genomförs
vartannat år”.

6

Under Resultatindikatorer till samtliga nämnder, Mål, i kommentarer för
”En arbetsplats där sjukfrånvaron är högst 5 procent” läggs till
”Avdelningen bedömer att målet kommer att nås”. I prognosrutan läggs
till ”Ja”.

7

Socialnämndens mål uppdateras utifrån fullmäktiges beslut den 28
november 2013.
_________________

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till
uppföljningen har en resultatprognos för helår 2014 upprättats och bokslut
efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är
+2,1 mnkr.
När det gäller nämndernas återrapportering av Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat sådan rapport.
Kommunledningsförvaltningen har identifierat 3 områden där det finns
anledning att med tydlighet försöka förbättra oss. Det gäller arbetet med det
så kallade behörighetsmålet, det gäller de ökande sjuktalen bland våra
anställda, och det gäller det ökande antalet beviljade timmar inom
hemtjänsten som vi inte kan förklara fullt ut och som innebär snabbt ökande
kostnader.
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Utdragsbestyrkande

10(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 97 (forts)

Dnr 2014-000286

Delårsrapport per juni 2014
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 september 2014
Delårsrapport, Krokoms kommun per juni 2014
Delårsrapport, kommunstyrelsens verksamheter per juni 2014, beslutas i
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 24 september 2014, § 152
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Owen Laws MP, föreslår i tillägg för bygg- och miljönämnden, under
rubriken 5.3 Kvalitetsuppföljning 2014, under Mål, Miljö- och hälsoskydd
NKI lägga till på slutet ”(jmf 66 2013)”
Owen Laws, MP, föreslår i ändring och tillägg för bygg- och miljönämnden
under rubriken 5.3 Kvalitetsuppföljning 2014, under Mål, Miljö- och
hälsoskydd betygsindex 2014, där året ändras till 2015. I rutan för
kommentarer kommer då texten att lyda ”Redovisas under 2015 då
undersökningen genomförs under 2014. Undersökningen genomförs
vartannat år.
Owen Laws, MP, föreslår i tillägg under Resultatindikatorer till samtliga
nämnder, Mål, i kommentarer för ”En arbetsplats där sjukfrånvaron är högst
5 procent” läggs till ”Avdelningen bedömer att målet kommer att nås”. I
prognosrutan läggs till ”Ja”.
Cristine Persson, C, föreslår att socialnämndens mål uppdateras utifrån
fullmäktiges beslut den 28 november 2013.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S, Judith Hult, S, Göran Carlsson, S,
Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, och Gabriella Carlsson, S,
Stefan Fax, ordförande i kommunrevisionen kommenterar revisorernas
utlåtande över delårsrapporten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 97 (forts)

Dnr 2014-000286

Delårsrapport per juni 2014
Beslutsgång
Det finns ändrings- och tilläggsförslag för bygg- och miljönämnden och
tilläggförslag för socialnämnden.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslagen för bygg- och
miljönämnden och sedan frågar han på tilläggsförslag för bygg- och
miljönämnden och socialnämnden.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslag för bygg- och miljönämnden finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller dessa.
Efter fråga på tilläggsförslag för bygg- och miljönämnden finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller dessa.
Efter fråga på tilläggsförslag för socialnämnden finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på delårsrapporten i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, för färdigställande av dokumentet som
skickas till diariet, därefter kopior inklusive rapporten till
Samtliga nämnder
Revisionen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 98

Dnr 2014-000303

Delårsrapport per juni Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2014 för
Krokomsbostäder AB.

Bakgrund
Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2014
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Intäkterna för första halvåret 2014 uppgår till cirka 49.198 tkr (48.447)
Resultatet för perioden uppgår till cirka 4.778 tkr (1.267)
Uthyrningsgrad, bostäder 97,85% (96,89%)
Investeringar i fastigheter inklusive EPIR uppgår till cirka 10.900 tkr
Genomsnittlig ränta för perioden: 2,33% (2,41%)
Nedsättning av tidigare betald skatt 378 tkr enligt SKV-beslut 23 juni
2014
Ackumulerat underskottsavdrag enligt SKV-beslut 12.836 tkr
Avskrivningsunderlag fastigheter ökat med cirka 112.000 tkr
Prognos helårsresultat enligt K3: 6.613 tkr (Budget 2014 6.720 tkr)

Underlag för beslut
Delårsrapport per juni 2014
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige godkänna
delårsrapport per juni 2014.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
Kopia till
Krokomsbostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 99

Dnr 2014-000309

Uppdaterad resultatbudget socialnämnden 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige ökar de budgeterade skatteintäkterna för år 2014
med 9,3 mnkr jämfört med beslutad budget. Nytt budgeterat resultat är
efter ändring +9,5 mnkr.

Bakgrund
I delårsrapporten 2014 redovisar kommunen en helårsprognos för det
ekonomiska resultatet på +2,2 mnkr. I denna prognos finns uppdaterade
skatteintäkter enligt senaste skatteunderlagsprognos från SKL med intäkter
som överstiger vår budget med 9,3 mnkr.
Socialnämnden redovisar i delårsrapporten efter 6 månader ett prognostiserat
resultat för året med -5,6 mnkr. Helårsprognosen i uppföljning efter 8
månader visar på -6,4 mnkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 september 2014
Beslutsgång
Det finns ett förslag, som föreslår fullmäktige öka de budgeterade
skatteintäkterna för år 2014 med 9,3 mnkr jämfört med beslutad budget. Nytt
budgeterat resultat är efter ändring +9,5 mnkr.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 100

Dnr 2014-000289

Tilläggsanslag socialnämnden 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsanslag för 2014
med 5,4 mnkr. Det finansieras ur det uppdaterade budgeterade resultatet.

Bakgrund
Socialnämnden har i beslut 2 september 2014 begärt ett tilläggsanslag för
2014 med 5,4 mnkr. Nämndens underskott beror på ökade kostnader för
hemtjänst med 11 mnkr mer än budgeterat. Dessa kostnadsökningar är i det
korta perspektivet svåra att påverka. Övriga verksamheter bidrar i olika mån
positivt till resultatet.
Skillnaden mellan senaste prognostiserade underskott och begäran om
tilläggsanslag på 1 mnkr avser nämnden själv hantera genom egna
besparingar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 september 2014
Socialnämnden 2 september 2014
Beslutsgång
Det finns ett förslag, som föreslår kommunfullmäktige bevilja
socialnämnden tilläggsanslag för 2014 med 5,4 mnkr. Det finansieras ur det
uppdaterade budgeterade resultatet.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 100 (forts)

Dnr 2014-000289

Tilläggsanslag socialnämnden 2014
Kopia till
Socialnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 101

Dnr 2014-000201

Bollhall Nälden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige medger att kommunen förvärvar Krokom
Faxnälden 2:44, bollhallen i Nälden, av Stiftelsen Näskottshallen.
Köpeskillingen är satt till 3,61 mnkr. Köpet inkluderar inventarier.
2

Finansiering sker via utökad investeringsram med 3,61 mnkr för
samhällsbyggnadsnämnden 2014. När det gäller ökade drifts- och
kapitaltjänstkostnader för samhällsbyggnadsnämnden efter ett förvärv,
skall dessa kostnader omfördelas inom befintlig ram hos nämnden.

3

Beslutet skall gälla endast under förutsättning att parterna når en
överenskommelse om kommunens fortsatta förhyrning av ishallen i
Nälden.
____

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2 september 2014 föreslagit
ovanstående. Nämnden har även i sitt beslut begärt tilläggsanslag för ökade
drifts- och kapitaltjänstkostnader efter att kommunen övertar ägandet. I
kontakt med tjänstemän inom förvaltningen framkommer att utrymme finns
inom nämndens befintliga ram, att omfördelas från externa hyreskostnader.
Priset för förvärvet är satt i anslutning till den värdering av hallen som är
gjord under våren 2014, samt även nära aktuella bokförda värden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 september 2014
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2 september 2014
Kommunstyrelsen 24 september 2014, § 157
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 101 (forts)

Dnr 2014-000201

Bollhall Nälden
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Maria Söderbergs, C, förslag.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, som föreslår kommunfullmäktige medge att kommunen
förvärvar Krokom Faxnälden 2:44, bollhallen i Nälden, av Stiftelsen
Näskottshallen. Köpeskillingen är satt till 3,61 mnkr. Köpet inkluderar
inventarier. Finansiering sker via utökad investeringsram med 3,61 mnkr för
samhällsbyggnadsnämnden 2014. När det gäller ökade drifts- och
kapitaltjänstkostnader för samhällsbyggnadsnämnden efter ett förvärv, skall
dessa kostnader omfördelas inom befintlig ram hos nämnden. Beslutet gäller
endast under förutsättning att parterna når en överenskommelse om
kommunens fortsatta förhyrning av ishallen i Nälden.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 102

Dnr 2014-000288

Äldreomsorgsplan
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige godkänner äldreomsorgsplanen.

Bakgrund
Äldreomsorgen utgör en dominerande del av den kommunala välfärden.
Vilken planering behöver genomföras mot bakgrunden att antalet 65 år och
äldre ökar i antal, målgruppens behov och önskemål förändras och
lagstiftningen reformeras? Hur kan kvaliteten i vård och omsorg om äldre
säkras och förbättras? Hur kan kommunens kostnader för äldreomsorg
komma att påverkas?
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra och förbättrakommunens
äldreomsorg både på kort och lång sikt och är antagen av
kommunfullmäktige och socialnämnd. Den beskriver nuläge, politiska mål
och utvecklingsstrategier kring omsorgen om äldre.Grunden utgörs av de
mål, visioner och uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige och
socialnämnd. Äldreomsorgsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp inom
Socialförvaltningen med socialnämndens arbetsutskott som styrgrupp.
Förslaget har sedan skickats på remiss till kommunens
pensionärsorganisationer, pensionärsråd, politiska partier, samisk fokusgrupp
samt Krokoms internationella vänskapsförening och justerats efter inkomna
synpunkter och förslag. Planen ersätter inte gällande lagstiftning på området.
Äldreomsorgsplanen ska styra verksamheternas utveckling under perioden
2014 till 2024 och vara vägledandei de politiska och verksamhetsmässiga
besluten när det gäller boende, service, vård och omsorg om äldre, men
också finnas med i det dagliga arbetet.
Allmänhet och intressenter kan i äldreomsorgsplanen hämta information om
kommunens framtidsvisioner och tankar kring äldreomsorgen, planen
kommer att finnas tillgänglig även i en sammanfattad version.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 102 (forts)

Dnr 2014-000288

Äldreomsorgsplan
Kopplat till äldreomsorgsplanen finns en aktivitetsplan som revideras
vartannat år. I samband med att äldreomsorgsplanen revideras ska
pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet bjudas in för att bidra med
synpunkter. Den färdiga planen skickas till pensionärsorganisationerna i
pensionärsrådet samt fortsättningsvis efter revidering.
Underlag för beslut
Förslag till Äldreomsorgsplan
Kommunstyrelsen 10 september 2014, § 143
Förslag som läggs på mötet
Cristine Persson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige godkänna
äldreomsorgsplanen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf§ 103

Dnr 2014-000175

Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för fullmäktige med
nedanstående ändringar och tillägg;
*
*

*
*
*
*

§ 8, första meningen ändras till ”Extra sammanträde ska hållas om minst
en tredjedel av fullmäktige begär det”.
§ 17, meningen ändras till ”Ordförande avgör om ledamot eller ersättare,
på grund av särskilda skäl, får börja tjänstgöra under pågående
handläggning av ett ärende.”.
§ 25, sidan 9, det ska framgå att det är ”maximalt två replikskiften”
§ 37, hela paragrafen stryks.
§ 32, under punkten 1, andra stycket, där det läggs till att
interpellationen även lämnas till den som interpellationen är riktad till.
§ 40, ordet ”bör” ändras till ”ska”.

Bakgrund
Inför varje ny mandatperiod gås kommunfullmäktiges arbetsordning igenom
och eventuella revideringar görs.
Kommunfullmäktiges presidium har lett arbetet med revideringen av
arbetsordningen med biträde av kommunsekreteraren.
Borttagen text är överstruken.
Ändringar och nytillkommen text är markerat med fet, kursiv stil.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 september 2014
Kommunstyrelsen 24 september 2014, § 160

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 103 (forts)

Dnr 2014-000175

Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering
Förslag som läggs på mötet
Göte Norlander, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, som föreslår kommunfullmäktige bifalla reviderad
arbetsordning.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, för färdigställande av dokumentet.
Därefter skickas kopia, inklusive arbetsordning, ut till
Ledamöter och ersättare i fullmäktige
Kommunikationsenheten för utlägg på hemsida

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 104

Dnr 2014-000305

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden
2015
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar samt
plats och ordning för år 2015.
_______________
Presidiet bemyndigas att vid behov ändra datum för sammanträde, inställa
sammanträde, kalla till extra sammanträde och bestämma tid för
sammanträdena.
Annonsering av fullmäktiges sammanträden, inklusive ärendelista, sker
förutom på kommunens anslagstavla också i Länstidningen och
Östersundsposten och på kommunens hemsida på Internet.
Fullmäktiges möten förläggs i huvudsak till Trångsvikens bygdegård. Vid
speciella aktiviteter eller dylikt, på annan ort, kan fullmäktiges möte
förläggas dit.
Sammanträdesdagar
Onsdag 25 februari
Onsdag 29 april
Onsdag 17 juni
Onsdag 30 september
Onsdag 4 november
Onsdag 9 december

Kommunbudget 2015 presenteras
Årsredovisning
Rambudget 2016
Delårsrapport

Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår fullmäktige godkänna föreslagna
sammanträdesdagar samt plats och ordning för år 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf§ 104 (forts)

Dnr 2014-000305

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden
2015
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Nämndsekreterare
Trångsvikens Bygdegård
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nya kommunfullmäktige 5 november

Justerandes sign
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Kf§ 105

Dnr 2014-000252

Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv 2015 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

Bakgrund
Ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund har vid
ägarmöte 2 juni 2014 enats om ägardirektiv för 2015.
Budgetberäkningarna görs utifrån demografiska förändringar och utifrån en
indexjustering av platspriserna. Ingen besparing åläggs förbundet.
Elevplatspriserna från 2014 till 2015 får räknas upp genomsnitt med 2,6%
Barncheck,
Ägardirektivet bedöms vara till gagn för ungdomar i Krokoms kommun
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 juni 2014
Ägardirektiv 2015
Kommunstyrelsen 18 juni 2014, § 134
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
ägardirektiv 2015 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf§ 106

Dnr 2013-000299

Motion - Förenkla språket i fullmäktige och nämnder
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen.
_______________
Bakgrund
Vid fullmäktiges möte den 25 september 2013 anmäldes en motion med
förslag om att språket i fullmäktige och nämnder ses över. Motionsställarna
skriver bland annat att det i fullmäktiges handlingar finns många krångliga
begrepp och uttryck.
I kommunen pågår ett ständigt arbete att förenkla språket i texter för att göra
att de lättare förstås av mottagaren.
Det finns rättsregler som kräver att tjänsteutlåtanden och andra kommunala
handlingar utformas på ett begripligt sätt. Förvaltningslagens allmänna krav
på handläggning av ärenden slår fast att myndigheten ska sträva efter att
uttrycka sig lättbegripligt (7 § FL). Vidare sägs i offentlighets- och
sekretesslagen att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar,
koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt
tryckfrihetsförordningen.
Krokoms kommun använder sig av modellen ”Lättläst” i sina protokoll med
beslutet först och datum i klartext, exempelvis istället för att skriva
2014-03-01 skriver vi 1 mars 2014. Använder man sig av förkortning ska
den skrivas ut i klartext första gången den används.
Enkla program finns, som man kan använda sig av, för att kontrollera att en
text är enkel och har god läsbarhet.
En del förändringar har gjorts i protokoll, med början av senare delen av år
2013. Exempelvis så har rubriken ”Propositionsordning” bytts ut mot
”Beslutsgång” och istället för att säga att ordförande ”ställer proposition”
skriver vi att ordförande ”frågar”. Det är också på gång att byta ut rubriken
”Yrkanden/förslag” mot ”Förslag till beslut på sammanträdet”. Under den
rubriken redovisas ledamotens yrkanden istället som förslag.

Justerandes sign
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Kf§ 106 (forts)

Dnr 2013-000299

Motion - Förenkla språket i fullmäktige och nämnder
Det är ju tjänsteutlåtandet som ligger till grund för protokollsparagrafen och
den texten hamnar under rubriken ”Bakgrund”. Utbildning kommer att ges
under hösten 2014 för handläggare och sekreterare i att skriva bra och
tydliga tjänsteutlåtanden, efter en viss mall. Den utbildningen kommer bara
att rikta sig till handläggare och sekreterare. För politikerna kan det vara
lägligt att utbildning ges, i att skriva lättläst i samband med den nya
mandatperioden.
Underlag för beslut
Motion – Förenkla språket i fullmäktige och nämnder
Tjänsteutlåtande 10 september 2014
Kommunstyrelsen 10 september 2014, § 144
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Gabriella Carlsson, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, som föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf§ 107

Dnr 2014-000056

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Stefan Fax avsägelse från sitt uppdrag som kommunrevisor godkänns.
2

Owen Laws, MP beviljas att ha kvar sina politiska uppdrag till och med
den 31 december 2014.
______

Bakgrund
Stefan Fax avsäger sig uppdrag som kommunrevisor. Anledning är att han
från och med den nya mandatperioden, 15 oktober, är invald som ledamot i
kommunfullmäktige.
Owen Laws, MP, kommer att flytta till Umeå i november och ansöker därför
att få fortsätta sina politikeruppdrag till och med den 31 december 2014.
Uppdragen är ledamot i bygg- och miljönämnden, tillika ordförande,
ledamot i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Enligt kommunallagen 4 kap 8 § har fullmäktige möjlighet att tillåta att en
politiker får ha kvar sina uppdrag under resterande perioden, trots att
personen inte längre är folkbokförd i kommunen.
Underlag för beslut
Avsägelse från Stefan Fax
Begäran från Owen Laws
Kopia till
Stefan Fax
Owen Laws
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 oktober 2014
Kommunfullmäktige

Kf§ 108

Dnr 2014-000029

Meddelanden
1

2
3

Göran Carlsson, S: 140508 studiebesök av fullmäktigeledamot i
Kvarnbackskolan

4

Peter Grundström, S: 140508 studiedag på Kvarnbackskolan

5

F d kommunfullmäktiges ordförande, Åtvidabergs kommun: skrivelse
140715 ang avsägelse av förtroendeuppdrag

6

Dnr KS 14/063
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: skrift 140507, Hot och våld
mot förtroendevalda

7

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

A

B

C

Justerandes sign

Dnr 22
Socialnämnden: 140626, kvartalsrapport – SoL och LSS 2014:2 till
Socialstyrelsen
Dnr 28
Britt Carlsson, S: 140508 rapport från studiedag på Kvarnbackskolan

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober
2014.
Dnr KS 14/123
Motion – Stoppa nedläggningen av kvinnojouren, remitteras till
socialnämnden. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.

Utdragsbestyrkande
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Kf§ 108 (forts)

Dnr 2014-000029

Meddelanden
D

Dnr KS 14/130
Medborgarförslag – Grillplats/lekplats Nälden. Förslaget remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut.

E

Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.

F

G

H

I

J

Justerandes sign

Dnr KS 14/184
Medborgarförslag – Medverka till att stoppa BWFs storskalig
fiskodling i Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/185
Medborgarförslag – Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen i
Landösjön ”Svensk fjällröding AB”. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5
november 2014.
Dnr KS 14/199
Medborgarförslag – Ompröva beslutet och stöd utrivning av
Långforsens kraftverk enlig Kammarkollegiets förslag. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/205
Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning till
gamla E 75 i Ås remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
K

Dnr KS 14/210
Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.

L

Dnr KS 14/241
Medborgarförslag – Multiarena Änge skolgård remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv tar beslut senast i november 2014.

Dnr KS 14/244
M Medborgarförslag – Satsa på det kommunala utbudet av mötesplatser för
unga 13-20 år och dess fritidsledare remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast 5 november 2014.
N

O

P

Q

R

Dnr KS 14/251
Medborgarförslag – Solskydd och träd Faxgärdets förskola.
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar
beslutet senast i april 2015.
Dnr KS 14-269
Medborgarförslag - Köp av området Önsjön för villatomer och
kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000277
Medbogarförslag – Barn till föräldralediga bör få vistas på fritids
10 timmar/vecka. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000280
Medborgarförslag – Hundgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000293
Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i april 2015.

_____
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Kf§ 109

Dnr 2014-000139

Avslutning
Sammanträdet avslutas av Göte Norlander, C, vice ordförande och
ålderspresident, då det är hans sista fullmäktigemöte efter 43 års tid som
politiker. Göte Norlander gör en kort tillbakablick om hur förutsättningarna
var 1971 då han började.
Göte Norlander tackar alla politiker, kollegor och tjänstemän för
engagemanget genom tiderna. Med en uppmaning om att lyssna mer på
varandra önskar han de som fortsätter Lycka till!
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Ingela Rönnestrand
Leo Olofsson (Linus Kimselius)
Roger Nilsson
Marcus Färnström
Tommy Sjödin
Linus Kimselius
Edvin Moberg
Ulf Wärdell
Roland Larsamo

L
L
L
L
L
L
E

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson
Mikaela Munck af Rosenschöld (Jonas Arnsten)
Hans Åsling
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
L

E

Folkpartiet - Liberalerna:
Jonne Danielsson
Gunilla Selander
Torbjörn Torstensson

L

_______________________________________________________________________________________________________________
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2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Jon-Erik Hedman
Michael Sandberg

L

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Jenny Palin
Eva Handmark
Mi Bringsaas §§ 92-97 (Yvonne Rosvall)
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsén
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
Pär-Erik Berglund
Judith Hult
Ulla Jönsson (Karin Juleshaug)
Alf Edfeldt (Ensio Gustafsson)
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall, §§ 98-109
Ove Norrman
Karin Juleshaug
Rune Olofsson
Lollo Ljuslin
Ensio Gustafsson
Anki Syversen
Leif Jonsson
Ylwa Salomonsson

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

E
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Sture Marklund (Jessica Svensson)
Jessika Svensson
Eva-Britt Jonsson

L
L
E

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic
Marianne Hallsten
Pia Söderback

L
L
L

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson (Cecilia Johansson)
Clas Sundberg
Cecilia Johansson, ej §§ 85-91

-

Vid upprop

38 L
6E

E

44
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