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Sammanträdesdatum

26 september 2012
Plats:

Trångsvikens Bygdegård

Datum och tid:

Onsdagen den 26 september 2012, kl 08.30-16.30

Beslutande:

Se bilaga 1 till protokollet

Övriga
deltagande:

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Utses att justera:

Ulf Jonasson och Sven Wadman

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom kansliet, måndagen den 8 oktober 2012

Underskrifter

Sekreterare:

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

Ordförande:

………………………………….
Gunnar Hellström

Justerande:

…………………………………. ……………………………
Ulf Jonasson
Sven Wadman

Paragrafer:

73-92

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

Övriga deltagare:
Organ:

Utses att justera
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
26 september 2012

Plats och tid för
Datum för anslags
justeringar

9 oktober 2012

Underskrifter
Förvaringsplats

Kommunhuset, Krokom, kansliet

uppsättande:

för protokollet
Underskrift:

Sekreterare

_______________________________

Paragraf

30 oktober 2012
______________

……………………………………...............
Ordförande
__________________________________________________________
Anette
Lihuvudh
Justerare

Justerandes signatur

Datum för anslags
nedtagande:

__________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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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.
_____
En parentation hålls för finansmannen och entreprenören Maths O Sundqvist
som avlidit i en ålder av 61 år. Han var född och uppvuxen i Kaxås, Offerdal.
Kommunfullmäktige håller en tyst minut för att hedra hans minne.
_____
Vid upprop noteras 35 ledamöter och 9 ersättare, bilaga 1, 2 ej tjänstgörande
ersättare, bilaga 2.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 18 september. Kallelsen har gått ut den 13 september samt
kompletteringar har skickats den 19 september 2012.
_____
Fullmäktige får information enligt följande
*

IT-utveckling i skolan, Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef och
Åke Wilhelmsson, IT-chef
*
Mobiliseringen mot narkotika, Stephen Jerand, länspolismästare och
Tomas Andersson, Regionförbundets samordnare i mobiliseringsfrågor,
Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare, Owen Laws, ordförande folkhälsorådet, Jan Eriksson, säkerhetschef
*
Utdelning av pris till ”Årets företagare”, INAB. Företaget grundades 1978
och nuvarande ägare är Anders Olovsson och Marcus och Fredrik
Olovsson. Verksamheten består av uppförande av flera slags byggnader:
villor, ladugårdar, industribyggnader och bensinstationer.
Marknadsområdet är huvudsakligen mittnorrland, även om verksamhet
ibland förekommer på andra platser.
*
Aktuellt från kommunstyrelsen
- Sånghusvallen, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef.
*
Aktuellt från kommunfullmäktiges presidium
- Fullmäktiges arbetsordning
- 6 november medborgarcafé i Krokom
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000094

Allmänhetens frågestund
Ensio Gustavsson, Krokom, ställer fråga om handikapparkeringar i Krokoms
samhälle.
Owen Laws, Mp, ordförande i bygg- och miljönämnden svarar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 75
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Dnr KS 2010-000118

Medborgarförslag - Frukost på skolan
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, enligt förslag från
barn- och utbildningsnämnden, gällande frukost på skolan, med
hänvisning till att det inte finns resurser inom respektive förvaltning för att
kunna prioritera satsningen.
_________________________________________________________
Bakgrund
Medborgarförslag har inkommit från elever vid Nyhedens skola angående
införande av fri frukost till samtliga elever som så önskar.
Förslag till beslut
Fritidsgårdarna erbjuder försäljning av frukost i form av exempelvis frukt,
mackor och yoghurt till självkostnadspris. Detta är uppskattat av många elever.
I Änge och på Nyheden är försäljningen öppen från klockan 07.45 på
morgonen.
Om kommunen ska erbjuda fri frukost för alla elever innebär det betydande
kostnader. För närvarande finns inte resurser för det i barn- och
utbildningsnämndens budget.
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget, gällande frukost på
skolan.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 7 juni 2010
Tjänsteutlåtande 7 oktober 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 18 oktober 2011
Kommunfullmäktige 7 december 2011
Tjänsteutlåtande 14 februari 2012
Samhällsbyggnadsnämnden 27 mars 2012,
Tjänsteutlåtande 9 maj 2012
Kommunstyrelsen 30 maj 2012, § 94
Kommunstyrelsen 11 september 2012, § 126
Barn- och utbildningsnämnden 13 juni 2012, § 50
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
26 september 2012

Kf § 75 (forts)

Sida
5

Dnr KS 2010-000118

Medborgarförslag - Frukost på skolan
Yrkanden/förslag
Katarina Rosberg, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget, som föreslår avslag till
medborgarförslaget.
Gabriella Carlsson, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget med hänvisning till att det inte finns resurser inom
respektive förvaltning för att kunna prioritera satsningen. Till det har kommit
förslag om bifall till medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot förslaget om att bifall
medborgarförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
grundförslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställarna
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000210

Medborgarförslag - Konsekvensanalys
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående:
1

Krokoms kommun delar förslagsställarens åsikt om att konsekvensanalys
alltid ska användas.

2

Krokoms kommun delar också förslagsställarens åsikt om att fungerande
rutiner för medborgardialog är viktigt.

3
En strategi antas under 2012, innehållande principer för medborgardialog.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Krokoms kommuns som yrkar på att
förvaltning/nämnder/styrelser i Krokoms kommun skall använda sig av
konsekvensanalys som instrument under beredning av verksamhetsförändring
inom skola, att rutiner för fungerande medborgardialog med berörda brukar
upprättas, samt att informationsmöten eller liknande med betydelse för ärendets
utgång skall ske med upprättad protokollföring och utlysas i god tid.
Krokoms kommun delar förslagsställarens åsikt om att konsekvensanalys alltid
skall användas och hänvisar till nedanstående beslut med underlag i barn- och
utbildningsnämnden.
Krokoms kommun delar också förslagsställarens åsikt om att fungerande rutiner
för medborgardialog är viktigt. Kommunen har sedan 2011 arbetat med att
utveckla och förbättra medborgardialogen. En strategi för medborgardialog
kommer att antas under 2012 där nedanstående bild ligger till grund för
arbetssättet i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 76 (forts)
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Dnr KS 2011-000210

Medborgarförslag - Konsekvensanalys

För att faktakunskaperna i ett ärende ska kunna kompletteras med
medborgarens värderingar och synpunkter kommer Krokoms kommun ta fram
ett antal principer för medborgardialog. Det är viktigt att hitta former för att
balanser de olika grupperna av medborgares inflytande för att få ett så bra
beslutsunderlag som möjligt. Alla medborgare kan inte nås via
medborgardialogen varför kommunens beslutsprocess och ställningstaganden
parallellt kommuniceras tydligt till medborgaren.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 4 juni 2012
Barn- och utbildningsnämnden 17 november 2009
Barn- och utbildningsnämnden 27 april 2011
Tjänsteutlåtande 4 juli 2011
Kommunstyrelsen 11 september, § 123
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S, och Owen Laws, Mp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000210

Medborgarförslag - Konsekvensanalys
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget med nedanstående;
Krokoms kommun delar förslagsställarens åsikt om att konsekvensanalys alltid
ska användas. Krokoms kommun delar också förslagsställarens åsikt om att
fungerande rutiner för medborgardialog är viktigt. En strategi antas under 2012,
innehållande principer för medborgardialog.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställaren
Nämnderna
Styrelsen
Sara Strandberg, administrativ chef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000068

Frågor i kommunfullmäktige
Vid dagens möte ställs inga frågor.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
9

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000054

Interpellation
Jörgen Blom, V, vill i interpellation få veta om det är socialnämndens mening att
införa ett bonussystem inom hemtjänsten. Om så är fallet vill Jörgen Blom, V,
veta hur planerna på genomförandet ser ut.
Cristine Persson, C, socialnämndens ordförande, svarar att socialnämnden inte
kan besluta om att införa ett bonussystem, enligt reglementet.
Maria Söderberg, C, svarar att en dialog har förts med berörda om
bonussystem inom hemtjänsten. Frågan bedöms kunna regleras i kollektivavtal
mellan berörda parter. Kommunstyrelsen är, som personalorgan, ansvarig för
tecknande av kollektivavtal med facklig organisation. Enligt kommunstyrelsens
delegationsordning är frågan delegerad till personalchef.
Det finns en ambition, i verksamheten, att från och med år 2013 införa ett
bonussystem inom hemtjänstens egenregi. Frågan har varit föremål för förhandlingar mellan berörda parter men har ännu inte resulterat i någon överenskommelse/kollektivavtal.
Övriga som yttrar sig är Gabriella Carlsson, S och Christer Toft, S.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 79
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Dnr KS 2012-000095

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

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.

2

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.

3

Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen ska
vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.

4

Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden. Motionen
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.

5

Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot utsläpp av
toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och miljönämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.

6

Medborgarförslag om fria arbetsresor, för kommunens invånare som lider
av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på Nyheden remitteras till
socialnämnden. Medborgarförslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013.
________

Dnr KS 12/222
Sverigedemokraterna vill i motion att då avtal, med Migrationsverket eller
annan part, upprättas om mottagande av asylsökande beslutas det i
kommunfullmäktige.
Dnr KS 12/217
Ensio Gustavsson, S och Peter Grundström, S, vill i motion att igångsättningstillstånd, förstudie samt exploatering av ”Kvarna” B3/B4” ges.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 79 (forts)
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Dnr KS 2012-000095

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr KS 12/252
Eva Handmark, S och Judith Hult, S, vill i motion det i ”Riktlinjer och
vägledning, för ekonomiskt och övrigt bistånd enligt socialtjänstlagen för
socialnämnden i Krokoms kommun”, skrivs in att digital utrustning, som dator
eller surfplatta samt mobil eller fast internetuppkoppling, ska höra till den
standard som biståndet bör garantera.
Dnr KS/253
Judith Hult, S och Eva Handmark, S, vill i motion att det i ”Riktlinjer och
vägledning, för ekonomiskt och övrigt bistånd enligt socialtjänstlagen för
socialnämnden i Krokoms kommun”, skrivs in att det till barnfamiljer, som har
haft försörjningsstöd löpande under ett år och längre, kan beviljas extra bistånd
med 500 kronor per barn i december. Biståndet är avsett att täcka barnens
behov av något extra såsom presenter m m .
Dnr 12/235
Britt Carlsson, S, Judith Hult, S och Gabriella Carlsson, S, vill i motion att det
utifrån de nya föreskrifter om förbud mot toalettavfall för fritidsbåtar, som
kommer att gälla från och med den 1 april 2015, ska det ses över åtgärder som
behöver göras, tillsammans med fastighetsägarna av båthamnarna i Krokoms
kommun.
Dnr KS 12/240
En kommuninvånare har lämnat in ett medborgarförslag om arbetsresor för
kommunens invånare, som lider av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på
Nyheden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställarna
Remissinstanserna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000096

Dialog med revisorerna
Stefan Fax, ordförande i revisionen, informerar om revisionsrapporter som är
på gång.
Granskning avseende kommunstyrelsens ledning och styrning har behandlats i
kommunstyrelsen den 11 september.
Kommunstyrelsen har fått en rapport om momsrutiner. Den kommer att
behandlas vid styrelsens möte den 9 oktober.
Socialnämnden har fått en rapport om kvaliteten inom äldreomsorgen.
Östersund kommun kommer att genomföra en kontroll av upphandlingsrutiner
gällande alla kommunala upphandlingar.
Jörgen Blom, V, ställer fråga, till Stefan Fax, beträffande kostnader i alla projekt
som kommunen har. Det skulle vara intressant för fullmäktige att få helheten av
kostnader i dessa projekt. Stefan Fax tar med sig frågan.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000194

Delårsrapport per juni 2012, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2012, inklusive
rapport och prognos avseende verksamhetsmål.

2

Kommunfullmäktige noterar socialnämndens underskott och godtar
angivna skäl för det.
____________

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2012 upprättats och bokslut efter sex månader.
Dessutom är en uppföljning av verksamhetsmålen i nämnderna genomförd.
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 på anvisad mall.
Dock så har vissa nämnder ibland inte angivit om de tror sig nå målet eller ej
vid årets slut.
För de mål där alla eller nästan alla svarat Ja, kan man dra slutsatsen att
nämndernas sammanlagda ansträngningar innebär att kommunens mål nås.
Detta gäller dock med självklarhet endast mål som är kvantitativt
uppföljningsbara.
Dessa är målet för sjuktal och våra finansiella mål.
För övriga övergripande mål krävs en tolkning eller värdering av
verksamheternas gemensamma aktiviteter. Är det så att dessa självklart
innebär att ett övergripande mål nås? I så fall kan kommunstyrelsen svara Ja
för måluppfyllelse. Är det tvärtom så, att det står klart att alltför få nämnder
svarat Ja, eller till och med svart Nej, bör kommunstyrelsen svara Nej på det
övergripande målet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000194

Delårsrapport per juni 2012, Krokoms kommun
Eftersom de flesta av kommunens övergripande mål är så pass övergripande
och är mer av typen inriktningsmål, bör kommunstyrelsen även efter värdering
av nämndernas sammanlagda aktiviteter kunna ange plus (+) eller minus (-),
inte för total måluppfyllelse på den övergripande nivån, men väl att
verksamheterna i huvudsak arbetar mot det uppsatta målet, och att deras
gemensamma ansträngningar kan antas bidra till att vi kommer närmare målet.
Om vi inte kan dra några slutsatser alls, bör fältet för prognos lämnas tomt.
I den målsammanställning som finns i delårsrapporten inför kommunstyrelsens
sammanträde, finns förslag angivna. Detta är dock bara förslag, som kan
ändras i kommunstyrelsens beslut.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 2012-09-10
Delårsrapport för Krokoms kommun per juni 2012.
Kommunstyrelsen 11 september, § 113
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att fullmäktige noterar socialnämndens underskott och godtar angivna skäl för det. I övrigt yrkar Maria Söderberg,
C, bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, Cristine Persson, C, Owen Laws, Mp, Britt
Carlsson, S, Håkan Larsson, C och Stefan Fax, ordförande i kommunrevisionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna delårsrapport per juni 2012, inklusive rapport och prognos avseende
verksamhetsmål. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att fullmäktige
noterar socialnämndens prognostiserade underskott och godtar angivna skäl
för det

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 81 (forts)
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Dnr KS 2012-000194

Delårsrapport per juni 2012, Krokoms kommun
Ordförande kommer första att ställa proposition på grundförslaget och sedan
ställer han proposition på tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Kommunstyrelsen
Hans Morén, tf ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 82
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Sammanträdesdatum
26 september 2012
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Dnr KS 2012-000148

Ändrade tider hösten 2012, detaljbudget 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige ändrar tider för behandling av nämndernas
verksamhetsmål i fullmäktige, samt för anmälan av nämndernas
detaljbudgetar 2013, till kommunstyrelsens sammanträde den 7 november
2012, respektive fullmäktiges sammanträde den 28 november 2012.
______

Bakgrund
I rambudget 2013 framgår att (beslutspunkt 6) nämnderna skall anmäla sin
detaljbudget efter nämndens septembersammanträde, inför kommunstyrelsens
oktobermöte. Där framgår även (beslutspunkt 8) att nämnden som en del av sin
detaljbudget skall besluta om sina verksamhetsmål.
Av rambudgetdokumentet kan man tolka att nämndernas detaljbudgetar
respektive mål skall behandlas i kommunstyrelsen respektive fullmäktige i
oktober. Det som bör gälla är november. Under oktober görs en analys av
nämndernas budgetar med beaktande av ett uppdaterat ekonomiskt läge inför
2013. Därefter vidare till kommunstyrelse och fullmäktige i november.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 september 2012
Rambudget 2013 (beslut kommunfullmäktige 12 juni 2012)
Kommunstyrelsen 11 september 2012, § 114
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att ändra
tider för behandling av nämndernas verksamhetsmål i fullmäktige, samt
föranmälan av nämndernas detaljbudgetar 2013, till kommunstyrelsens
sammanträde den 7 november 2012, respektive fullmäktiges sammanträde den 28 november 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 82 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
18

Dnr KS 2012-000148

Ändrade tider hösten 2012, detaljbudget 2013
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Kommunstyrelsen
Hans Morén, tf ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 83

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
19

Dnr KS 2012-000184

Måltidspolicy för Krokoms kommuns verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar måltidspolicy för Krokoms kommuns
verksamheter, enligt förslag från samhällsbyggnadsnämnden.

2

Kommunfullmäktige uppdrar till berörda verksamheter att revidera
riktlinjerna, tillhörande måltidspolicyn.
_________________________________________________________
Bakgrund
Arbetsgruppen för Fokus Matglädje har utarbetat förslag till måltidspolicy för
Krokoms kommuns verksamheter med tillhörande övergripande mål.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 3 maj 2012, 44
Måltidspolicy
MBL-protokoll 14 juni 2012
Kommunstyrelsen 11 september 2012, § 115
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C vill i tilläggsyrkande att kommunfullmäktige uppdrar till
berörda verksamheter att revidera riktlinjerna, tillhörande måltidspolicyn.
Ronny Karlsson, Sd, vill i ändringsyrkande att det i måltidspolicyn under
rubriken ”För matgästen” ändras till följande text:
”För matgästen ska måltiden kännas lustfylld. Individuella behov utifrån
medicinska skäl ska tillgodoses. Det ska finnas möjlighet för alla, som serveras
mat i Krokoms kommun, att välja mellan flera rätter. Standardmjölk och smör
serveras som alternativ vid de måltider kommunen serverar.
Owen Laws, Mp, yrkar avslag till Ronny Karlssons, Sd, yrkande.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget samt bifall till tilläggsyrkandet
från Cristine Persson, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Kf § 83 (forts)

Sida
20

Dnr KS 2012-000184

Måltidspolicy för Krokoms kommuns verksamheter
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget samt bifall till tilläggsyrkandet från
Cristine Persson, C.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget samt avslag till ändringsyrkande från
Ronny Karlsson, Sd.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige anta
måltidspolicy för Krokoms kommuns verksamheter, enligt förslag från
samhällsbyggnadsnämnden. Till det har kommit ett tilläggsyrkande samt ett
ändringsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget mot
ändringsyrkandet. Efter det ställer ordförande proposition på tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Reservation
Ronny Karlsson, Sd, anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
_____
Fullmäktige ajournerar sig för kaffe klockan 15.00-15.25.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 84

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
21

Dnr KS 2012-000209

Igångsättningstillstånd nybyggnad förskola Sånghusvallen, etapp 4
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för utredning av konsekvenser
av beslutet. En utredning görs med en långsiktig plan för barnomsorgen i
Ås/Sånghusvallen.
_________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningen har aviserat behov av ytterligare ca 1,5
förskoleavdelning på Sånghusvallens etapp 4. Om en nybyggnad av en
förskola kommer till stånd så kan de tillfälligt inhyrda modulerna vid Ås skola
samt lägenheten på Orionvägen avvecklas.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni 2012
Tjänsteutlåtande 15 juni 2012
Kommunstyrelsen 18 juni 2012, § 101
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till delexploateringen.
Jörgen Blom, V, yrkar på återremiss för utredning av konsekvenser av beslutet.
En utredning görs med en långsiktig plan för barnomsorgen i
Ås/ Sånghusvallen.
Yttrar sig gör också Karin Wallén, C, Rolf Lilja, S, Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avsätta
medel, ca 5,8 miljoner, för delexploatering av vägar, vatten, avlopp m m till
ovanstående förskoletomt. Till det har kommit ett avslagsyrkande och ett
återremissyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 84 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
22

Dnr KS 2012-000209

Igångsättningstillstånd nybyggnad förskola Sånghusvallen, etapp 4
Ordförande kommer först att ställa proposition på återremissyrkandet. Faller det
så ställer ordförande proposition på grundförslaget, bifall mot avslag.
Efter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande
att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Kf § 85

Sida
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Dnr KS 2012-000218

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar samt plats
och ordning för år 2013.
___________________________

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige
Onsdagen den 27 februari, torsdagen den 2 maj (årsredovisning), tisdagen den
11 juni (budget)
Onsdagen den 25 september (delårsbokslut), torsdagen den 24 oktober,
torsdagen den 28 november
_____
Presidiet bemyndigas att vid behov ändra datum för sammanträde, inställa
sammanträde, kalla till extra sammanträde samt bestämma tid för
sammanträdena.
Annonsering av fullmäktiges sammanträden, inklusive ärendelista, sker förutom
på kommunens anslagstavla också i Länstidningen och Östersundsposten samt
på kommunens hemsida på Internet.
Fullmäktiges möten förläggs i huvudsak till Trångsvikens bygdegård. Vid
speciella aktiviteter eller dylikt, på annan ort, kan fullmäktiges möte förläggas
dit.
Yrkanden/förslag
Förslag finns om att ett fullmäktigemöte, varje år, förläggs på annan ort än
Trångsviken.
Yttrar sig gör Mona Puttick, V, Katarina Rosberg, S, Göte Norlander, C, Britt
Carlsson, S, Ulf Jonasson, C och Maria Söderberg, C.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Nämnderna
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 86

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
24

Dnr KS 2011-000320

Motion - Handlingar i digitalt format
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt nedanstående.
__________________________

Bakgrund
Ronny Karlsson, Sd, har inkommit med en motion om handlingar i digitalt
format.
I motionen framgår att förslagsställaren vill att fullmäktige beslutar att de inom
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder och övriga förtroendevalda, i
Krokoms kommun, ska ges möjlighet att få kommunhandlingar i digitalt format
via e-post istället för i pappersformat.
Förslag till svar
I september 2011 påbörjade kommunen en utredning, via Visma Sirius, för att
se möjligheten för politikerna att kunna använda sig av läsplattor eller datorer
vid sina möten. Detta för att minska pappersflödet och även för att kunna
effektivisera handläggningen av kommunens ärenden.
En delredovisning av projektet skedde den 5 mars 2012.
Via kommunens diariesystem, Diabas, finns möjlighet att, via läsplatta eller
dator, få handlingar digitalt till mötet. Ett försök med läsplattor kommer att
påbörjas under senhösten 2012.
I samband med detta inför kommunen handläggarstöd, som innebär att
handlingar som kommer in direkt skickas till handläggare via diariesystemet.
Handläggningen av ärendena kommer att kunna skötas helt digitalt, från
inkommen handling till beslut. Utbildningar kommer att ske under hösten 2012
för handläggare och sekreterare.
Underlag för beslut
Motion från Sd
Tjänsteutlåtande, 16 augusti 2012
Kommunstyrelsen 11 september 2012, § 124
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Kf § 86 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000320

Motion - Handlingar i digitalt format
Yrkanden/förslag
Ronny Karlsson, Sd, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen med att ett arbete pågår med införande av digitala handlingar. Till det
har kommit ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot bifallsyrkandet till motionen finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Ronny Karlsson, Sd, anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 87

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
26

Dnr KS 2012-000040

Motion - Översiktsplanering i Ytterån
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar motionen, i enlighet med förslag från
samhällsbyggnadsnämnden, med nedanstående.
___
____

Inför revidering av den kommunomfattande översiktsplanen har dialogmöten i
byarna hållits under hösten 2011 och våren 2012.
Ytterån besöktes den 22 mars. I mötet deltog ett tjugotal bybor och en bra
diskussion om byns framtid fördes. Bland annat framkom att barnfamiljer
attraheras av området om bra lägen för bostäder kan erbjudas.
Inom planarbetet kommer diskussionerna att fortsätta kring utvecklingsområden
i Ytterån för att sedan i det planförslag som skall tas fram under hösten
eventuellt kunna peka ut områden för utbyggnad av bostäder och
verksamheter.
Detaljplanen inom centrala Ytterån från 1980 är idag såsom förslagsställaren
skriver fullt utbyggd.
Planarbetet pågår (beslut samhällsbyggnadsnämnden 12 maj 2009) med att
ändra planen så att område avsett för förskola omvandlas till bostadstomter. På
så sätt skulle 4-5 nya bostadstomter tillskapas. Planen beräknas kunna antas i
november 2012.
Bakgrund
Rolf Lilja, S och Christer Toft, S har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
angående översiktsplanering i Ytterån.
I motionen yrkas att kommunen tar initiativ för att ett planarbete i Ytterån startar,
med syfte att ge goda miljömässiga och sociala förutsättningar för
bostadsbebyggelse samt byggande av arbetsplatser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Kf § 87 (forts)

Sida
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Dnr KS 2012-000040

Motion - Översiktsplanering i Ytterån
Underlag för beslut
Motion Översiktsplanering i Ytterån
Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni 2012
Utlåtande 13 juni 2012
Kommunstyrelsen 11 september 2012, § 125
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen, i enlighet med förslag från samhällsbyggnadsnämnden.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 88

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
28

Dnr KS 2010-000202

Motion - Önsjöns badplats
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen, då drift och ägande ej inryms inom
de ekonomiska budgetramarna.
___________________________________

Bakgrund
Önsjöns badplats ägdes fram till mitten av 1990-talet av Östersunds kommun,
då det såldes till en privatperson. Under senare år har badplatsen drivits av
några boende i den närliggande byn Kännåsen.
Eftersom det har visat sig svårt att driva badplatsen utan ekonomiska förluster
planerar de nuvarande ägarna att sälja badplatsen. Fastigheten, där Önsjöns
badplats ligger (Västersem 2:46), omfattar ca 25 ha, varav ca 10 ha består av
produktiv skogsmark. En avstyckning av fastighetens byggnader med
tillhörande tomt (badet) kan också vara möjlig.
Sture Marklund, V, föreslår i sin motion att ”kommunen tar initiativ till att
tillsammans med andra intressenter, förslagsvis Östersunds kommun och/eller
nuvarande fastighetsägare försöker få till stånd en långsiktig lösning av drift och
ägande av Önsjöns badplats”. Östersunds kommun har emellertid redan
avslagit en liknande motion med motiveringen att drift av badplatser inte ryms
inom befintliga ekonomiska ramar. De nuvarande ägarna planerar för sin del att
sälja fastigheten/badanläggningen.
Samhällsbyggnadsnämnden i Krokom har behandlat motionen (8 februari 2012)
och föreslår kommunfullmäktige ”avslå motionen då drift och ägande ej ryms
inom de ekonomiska budgetramar som samhällsbyggnadsnämnden
disponerar”. Kommunstyrelsen delar mot denna bakgrund nämndens
uppfattning och menar att drift av badplatser inte är någon prioriterad uppgift för
kommunen.
Kommunstyrelsen ser samtidigt gärna att Önsjöns badplats drivs vidare av en
privat entreprenör eller av en förening. Dessutom understryks att ingen
strandskyddsdispens finns vid Önsjön och att detta innebär att en eventuell ny
ägare inte har rätt att hindra allmänheten att bada eller vistas vid stranden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 88 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
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Dnr KS 2010-000202

Motion - Önsjöns badplats
Underlag för beslut
Motion – Badplats Önsjön, Krokoms kommun, 25 augusti 2010
Motion – Badplats Önsjön, samt protokoll finansutskottet, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, Östersunds kommun, januari 2012
Tjänsteutlåtande 1 februari 2012
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2012
Kommunstyrelsen 11 september 2012
Yrkanden/förslag
Sture Marklund, V, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen, då drift och ägande ej inryms inom de ekonomiska budgetramarna.
Till det har kommit bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot bifallsyrkande till motionen finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Votering begärs.
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller motionen röstar
Nej.
Med 23 Ja, 20 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller grundförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Kf § 88 (forts)
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Dnr KS 2010-000202

Motion - Önsjöns badplats
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
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Dnr KS 2010-000063

Motion - Kommunägda vindkraftverk
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för ett eget
ägande av vindkraft
____________________________________

Bakgrund
En omfattande utbyggnad av vindkraften pågår i Sverige. Vindkraften spelar,
och kommer att spela, en viktig roll i omställningen till ett långsiktigt hållbart och
förnybart energisystem. Under 2011 producerades 6,1 TWh vindkraft, en ökning
med hela 74 procent jämfört med året före. Enligt regeringens planeringsram för
vindkraften ska det 2020 vara möjligt att producera 30 TWh el från vindkraften.
För närvarande är utbyggnadstakten av vindkraft något lägre, främst beroende
på att vattenkraftsmagasinen är fyllda och elpriserna därför har sjunkit. När
elpriserna ökar, vilket med all säkerhet blir fallet ganska snart, kommer
vindkraftsutbyggnaden åter accelerera.
Kommunerna spelar en viktig roll i den gröna omställningen av det svenska
energisystemet. Krokoms kommun har antagit en vindkraftspolicy och pekat ut
möjliga områden för vindkraft i översiktsplanen. Däremot har inte Krokom eller
kommunens bolag, till skillnad från vad som är fallet i många andra kommuner,
ännu något eget ägande i vindkraft. Kommunen har dock övervägt detta sedan
flera år tillbaka, men hittills avvaktat ett konkret ställningstagande.
Förutom att aktivt medverka i energiomställningen till ett ekologiskt hållbart
energisystem finns det ekonomiska skäl för en kommun att äga vindkraft. Om
ett kommunalt fastighetsbolag äger ett vindkraftverk kan elen från verket
transporteras via elnätet till fastigheterna utan att elen köps eller säljs. Det
innebär att bolaget inte behöver betala någon energiskatt för elen. Inte heller
blir det någon moms eftersom elen inte köps. Den enda kostnaden blir
nätavgiften, förutom kostnaden för att köpa eller driva vindkraftverket.
En annan modell som ett flertal kommuner använder är att köpa vindkraftverk,
bilda en ekonomisk förening och på så sätt överlåta kraftverket till
kunderna/medborgarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 89 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
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Dnr KS 2010-000063

Motion - Kommunägda vindkraftverk
Motionen föreslår att Krokom ska utreda förutsättningarna för att bygga
vindkraftverk på kommunens egen mark. Det är en möjlighet som bör prövas,
men det kan också vara intressant att kommunen (eller Krokomsbostäder)
köper ett befintligt vindkraftverk. Förutsättningarna för vilken modell som är
mest fördelaktig behöver dock noga analyseras och prövas närmare.
Erfarenheterna från andra kommuner med ägande i vindkraften blir en viktig del
i denna analys.
Underlag för beslut
Motion – Kommunägda vindkraftverk
Utlåtande 24 augusti 2012
Kommunstyrelsen 11 september 2012, § 128
Yrkanden/förslag
Mona Puttick, V, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Sture Marklund, V och Håkan Larsson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
om att utreda förutsättningarna för ett eget ägande av vindkraft. Till det har
kommit ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot bifall till motionen.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Rolf Lilja, S, deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Motionsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 90

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000032

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Till ny ersättare i socialnämnden väljs Marie Svensson, V.
________

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ny ersättare i socialnämnden, istället
för Catarina Andersson, V.
Förslag finns om att välja Marie Svensson, V, till ny ersättare i socialnämnden.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kommunfullmäktige har att ta ställning till ny nämndeman efter Roland Lind,
Kd. Kristdemokraterna återkommer med förslag på ny nämndeman till nästa
fullmäktige den 24 oktober 2012.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nyvald
Avgående
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Birgitta Eriksson, registrator, förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 91

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 september 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

2

3

4

Dnr 20
Jämtlands läns landsting: 120504, samråd mellan kommuner och
landstinget angående finansieringsfrågor Regionförbundet
Dnr 22
Socialnämnden: kvartalsrapport 2012:2, SoL och LSS, till Socialstyrelsen
Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: 120628, sammanställning av dialogen
den 25 maj 2012 - Nu fortsätter RUS-processen (Regionala
UtvecklingsStrategin för Jämtlands län)
Dnr 28
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: 120604, nyhetsbrev
juni 2012

5

Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum: skriften Kalls, Njaarke och
Jovnevaerie samebyar, Historia, kulturmiljöer och turism

6

Privatperson: skrivelse 120608 om strålningsrisker

7

8

Dnr KS 11/215
Jämtlands läns landsting: landstingsfullmäktige 120417-18, § 96,
gemensam överenskommelse gällande personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Dnr KS 12/146
Kommunfullmäktiges presidium: anteckningar från träff 120907

Dnr KS 12/203
9 Naboer AB: protokoll från årsstämma 120530, årsredovisning 2011,
revisionsberättelse samt förslag till ny organisationsstruktur
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden
10

A

B

C

D

E

F

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen – anmälan av ej färdigberedda motioner och
medborgarförslag:
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 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 11/277
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 11/293
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 11/360
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.
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden

G

H

I

J

K

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 12/179
Medborgarförslag – Iordningställande av ladugård i Ås, för konstnärer att
hyra. Kommunstyrelsen tar själv beslut senast i april 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.

L

Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen ska
vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.

M

Dnr KS/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden. Motionen
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.

N

Justerandes signatur

Dnr 12/235
Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot utsläpp av
toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och miljönämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden
Dnr KS 12/240
Medborgarförslag om fria arbetsresor, för kommunens invånare som lider
av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på Nyheden remitteras till
socialnämnden. Medborgarförslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013.
_____
O
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Dnr KS 2012-000101

Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar fullmäktige för dagens möte och
förklarar det avslutat.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 88
§

L
L
L
L
E
E
E

Ja

§

Anteckningar

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

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson
Mikaela Munck af Rosenschöld (Leif Olsson)
Hans Åsling (Andreas Axelsson)
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

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L

Ja

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson

_______________________________________________________________________________________________________________
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2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 88
§

L

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Lena Persson
Marita Lind

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

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E

Nej

E

Nej

_______________________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 88
§

L
L
L

Nej
Nej
Nej

L
L
L

Ja
Avstår
Ja

Ronny Karlsson (Åke Winther § 73)
Åke Winther
Clas Sundberg

(L)
E

Ja

Vid upprop

35 L
9E
44

23 Ja
20 Nej
1 avst
44

§

Anteckningar

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

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

Sverigedemokraterna
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