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Sammanträdesdatum

9 oktober 2012
Plats:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom

Datum och tid:

Tisdagen den 9 oktober 2012, kl 08.30-17.00

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordförande
Lisa Sallin, M, tjg ers för Göte W Swén, M
Peter Grundström, S, tjg ers för Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Eva Ljungdahl, Mp, tjg ers för Owen Laws, Mp
Agneta Gabrielsson, Fp
Marita Lindh, Kd, tjg ers för Kjell Sundholm, Kd
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Gabriella Carlsson, S, tjg ers för Eva Handmark, S
Katarina Rosberg, S, tjg ers för Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V

Övriga
deltagande:

Ola Skyllbäck, kommunchef, § 136
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Utses att justera:

Lisa Sallin och Gabriella Carlsson
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plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, kansliet, tisdagen den 16 oktober 2012
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Dnr KS 2012-000055

Informationer
Informationer
*
Utredning Refugio, Tord Wickzell
*
Kommunstyrelsens mål och budget, Sara Strandberg, administrativ chef,
Gunilla Sundqvist, personalchef
*
Migrationsverket, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef
*
Sånghusvallen, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 137

Sida
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Dnr KS 2012-000148

Kommunstyrelsens budget och mål 2013
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljbudget för 2013

2

Kommunstyrelsen beslutar om strategiska mål för kommunstyrelsens
verksamheter 2013 (sid. 3-4, kommunstyrelsens detaljbudget) med
följande tillägg;
- I kommunstyrelsens strategiska mål, under rubriken ”Tillväxt och
utveckling” läggs två mål till;
* Kommunstyrelsen arbetar för att Krokoms kommun får en tydlig
miljöprofil. Nu gällande miljöpolicy och strategi ska ses över.
- Under Folkhälsorådet, ”Verksamhetsplan 2013” läggs till att;
* Arbetet med handlingsplan utifrån Folkhälsopolicy fortsätter. Arbetet
med Barnchecken och revidering av barnkonventionshäftet slutförs.
- Under Samiskt förvaltningsområde ”Verksamhetsplan” läggs till;
* Information om samrådsgruppen och deras budget.
- Under Fordonsleasing ”Verksamhetens mål” läggs till att;
* Samtliga leasingbilar har någon form av alkolås.
- Under Finansiella mål att första målet ersätts med;
* Kommunstyrelsen ska ha minst två grundliga verksamhetsredovisningar
samt månatlig redovisning.
- Under Kommunstyrelsens strategiska mål ”Krokoms kommun som
länsaktör” ändra målet om att öka det kollektiva resandet till följande;
* Kommunstyrelsen ska genom sin finansiering av kollektivtrafiken bidra
till att uppfylla det nationella målet som säger att resande med
kollektivtrafik ska fördubblas till 2020 jämfört med 2006.
- ”Lärartätheten” stryks på sidan 4.
- På sidan 4, tas ”det provades första gången i våras……”, bort. Punkt
sätts efter åsiktstorg.

3

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens mål går tillbaka till presidiet och för ytterligare en
genomgång. Slutligt beslut tas av kommunstyrelsen den 7 november
2012.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)
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Dnr KS 2012-000148

Kommunstyrelsens budget och mål 2013
Bakgrund
Kommunstyrelsens verksamheter presenterar i bilagt dokument plan för arbetet
inom fördelad ram. Förändringar i budget beskrivs under respektive
verksamhetsområde.
Barncheck
Se bilaga.
MBL
De fackliga organisationerna har ingenting att erinra mot arbetsgivarens förslag.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012
Protokoll från förhandling enl. MBL § 11, Kosam den 1 oktober 2012
Barncheck via webformulär. den 2 oktober 2012
Kommunstyrelsens detaljbudget 2013
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, vill i tilläggsyrkande att kommunstyrelsens budget utökas för en
tjänst som strategisk planerare, direkt underställd kommunchefen, för ett
kommunöverskridande perspektiv.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget gällande kommunstyrelsens
detaljbudget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)
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Dnr KS 2012-000148

Kommunstyrelsens budget och mål 2013
Maria Söderberg, C, yrkar att det läggs till i kommunstyrelsens strategiska mål,
under rubriken ”Tillväxt och utveckling” två mål;
* Kommunstyrelsen arbetar för att Krokoms kommun får en tydlig miljöprofil.
Nu gällande miljöpolicy och strategi ska ses över.
Maria Söderberg, C, yrkar att det läggs till under Folkhälsorådet,
”Verksamhetsplan 2013” att;
* Arbetet med handlingsplan utifrån Folkhälsopolicy fortsätter. Arbetet med
Barnchecken och revidering av barnkonventionshäftet slutförs.
Maria Söderberg, C, yrkar att det läggs till under Samiskt förvaltningsområde
”Verksamhetsplan”;
* Information om samrådsgruppen och deras budget.
Maria Söderberg, C, yrkar att det läggs till under Fordonsleasing
”Verksamhetens mål” att;
* Samtliga leasingbilar har någon form av alkolås.
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande under Finansiella mål att första målet
ersätts med;
* Kommunstyrelsen ska ha minst två grundliga verksamhetsredovisningar samt
månatlig redovisning.
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande under Kommunstyrelsens strategiska
mål ”Krokoms kommun som länsaktör” ändra målet om att öka det kollektiva
resandet till följande;
* Kommunstyrelsen ska genom sin finansiering av kollektivtrafiken bidra till att
uppfylla det nationella målet som säger att resande med kollektivtrafik ska
fördubblas till 2020 jämfört med 2006.
Maria Söderberg, C, vill i redaktionell ändring att ”lärartätheten” stryks på sidan
4.
Maria Söderberg, C, vill i redaktionell ändring, på sidan 4, att ta bort ”det
provades första gången i våras……” Punkt sätts efter åsiktstorg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000148

Kommunstyrelsens budget och mål 2013
Propositionsordning
Ordförande kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens
detaljbudget. Grundförslaget föreslår kommunstyrelsen godkänna detaljbudget
för 2013. Till det har inkommit ett tilläggsyrkande om att kommunstyrelsens
budget utökas med en tjänst som strategisk planerare, direkt underställd
kommunchefen, för ett kommunöverskridande perspektiv.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandet och sedan
ställs proposition på budgeten i övrigt, grundförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att det avslås.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
eget yrkande.
_____
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Ordförande kommer nu att ställa proposition på kommunstyrelsens mål.
Först kommer ordförande att ställa proposition på fyra tilläggsyrkanden och
sedan på två ändringsyrkanden samt redaktionella ändringar. Sist ställs
proposition på målen i övrigt.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på tilläggsyrkandena, vart och ett för sig, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter proposition på ändringsyrkandena samt redaktionella ändringar, vart och
ett för sig, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Dnr KS 2012-000148

Kommunstyrelsens budget och mål 2013
Efter proposition på målen i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller dessa.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012
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Dnr KS 2012-000238

Delårsrapport per augusti 2012, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport
per augusti 2012.
__________

Bakgrund
Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2012.
Resultatet efter 8 månader är 9.017 tkr.
I överskottet per augusti ingår en engångspost på 6.657 tkr avseende
återbetalning av försäkringspremier för åren 2007 och 2008.
Förbundet prognostiserar ett plusresultat på 4.400 tkr för år 2012.
För Krokoms kommun prognostiseras att utfallet sammanfaller med budget.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag Jämtlands Gymnasieförbund 17 september 2012
Förbundskansliet tjänstemannaförslag 17 september 2012
Delårsrapport per augusti 2012
Revisorernas bedömning 18 september 2012
Tjänsteutlåtande, Krokoms kommun, 1 oktober 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C och Jörgen Blom, V.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 138 (forts)
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Dnr KS 2012-000238

Delårsrapport per augusti 2012, Jämtlands Gymnasieförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 139

Sida
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Dnr KS 2012-000239

Delårsrapport per augusti 2012, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2012.

Bakgrund
Jämtlands Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport med
ekonomisk uppföljning per augusti 2012.
Resultatet efter 8 månader är 3.870,9 tkr.
Förbundet prognostiserar ett plusresultat på 1.500 tkr för år 2012.
Främsta orsaken till överskottet är en återbetalning från FORA samt något
högre förväntade intäkter, än budgeterat, främst avseende automatlarmsavtal
samt lägre avskrivningskostnader.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag Jämtlands Räddningstjänstförbund 17 september 2012
Delårsrapport per augusti 2012
Tjänsteutlåtande, Krokoms kommun, 2 oktober 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
Jämtlands Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti 2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 140

Sida
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Dnr KS 2012-000255

Delårsrapport per augusti 2012, Regionförbundet Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Regionförbundets, Jämtlands län,
delårsrapport per augusti 2012.
________

Bakgrund
Regionförbundet Jämtlands län, har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2012.
Resultatet efter 8 månader är 4.900 tkr.
Förbundet prognostiserar ett plusresultat på 610 tkr för år 2012.
Främsta orsaken till överskottet per augusti är länskulturens spelår, där
kostnaderna inte fördelar sig jämnt över året.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag Regionförbundet Jämtlands län 17 september 2012
Delårsrapport per augusti 2012
Tjänsteutlåtande, Krokoms kommun, 2 oktober 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
Regionförbundets, Jämtlands län, delårsrapport per augusti 2012.

Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 141

Sida
12

Dnr KS 2012-000099

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens beslut
1

Ägardirektivet återremitteras för att göras mer tydligt samt kortas ner.
________________

Bakgrund
Varje kommun har ett ansvar för bostadsförsörjningen och de flesta tar detta
ansvar bland annat genom att äga ett allmännyttigt bostadsaktiebolag. För att
bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör kommunen i ett
ägaredirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget; vilken nytta det
förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar och villkor för
verksamheten.
Vidare har kommunen att följa den nya lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 vilket innebär att
befintliga ägaredirektiv behöver ses över så att de harmoniserar med det nya
regelverket.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 oktober 2012
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar på återremiss med motiveringen att dokumentet ska
göras tydligare samt kortas ner.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Lisa Sallin, M, Maria Jacobsson, S,
Christer Toft, S, Ulf Jonasson, C och Eva Ljungdahl, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta nytt
ägardirektiv för Krokomsbostäder AB. Till det har kommit ett återremissyrkande
om att ägardirektivet omarbetas så det blir tydligare samt nerkortat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 141 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012
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Dnr KS 2012-000099

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Efter proposition på återremissyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 142

Sida
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Dnr KS 2012-000196

Revisionsrapport momsrutiner Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar handlingsprogram, 25 september 2012, som svar
på revisionens rapport angående momsrutiner.

2

Resultatet av genomfört handlingsprogram ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast den 13 mars 2013.
___

Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av
kommunens momsrutiner, redovisade i rapport maj 2012. Revisionen önskar
svar om hur kommunen ska agera med anledning av rapporten. Ett
handlingsprogram har utarbetats, vid ekonomienheten, med utgångspunkt i
rapporten.
Underlag för beslut
Revisionsrapport från PwC maj 2012
Handlingsprogram 25 september 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Christer Toft, S, Maria Söderberg, C och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
handlingsprogram, daterat den 25 september 2012, som svar på revisionens
rapport angående momsrutiner. Resultatet av genomfört handlingsprogram ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 13 mars 2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Anneth Nyqvist, PwC
Hans Morén, tf ekonomichef
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 143
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Dnr KS 2012-000236

Förändring av Mittnordenleden
Kommunstyrelsens beslut
1

Mittnordenleden läggs ner som begrepp och som fysisk företeelse.
__________

Bakgrund
På initiativ av Svenska Gångförbundet och deras konsulent i Jämtland/Härjedalen
startade i mitten av 1970-talet ett projekt om en ”Kust till Kust Led”. Från början
var den tänkt att gå mellan Sundsvall och Trondheim.
I Jämtland gick arbetet trögt med att få igång Mittnordenleden. Ingen organisation
eller aktör tog på sig något långsiktigt huvudansvar vad gäller helheten. Med
anledning därav förslås nu en förändring av Mittnordenleden där den helt
avskaffas som koncept.
Per Eby anställd genom SÖT-Projektet, som bland annat jobbar med
ST:Olavsleden, har i sitt uppdrag även tittat på Mittnordenleden. Hans förslag är
att kommunerna tillsammans beslutar att ta bort Mittnordenleden som begrepp
och i stället fokusera på St Olavsleden.
St Olavsleden har en sträckning från Sundsvall (Seånger)- Östersund-RödönNäskott-Alsen-Åre och vidare mot Trondheim (Nidaros).
Projekt St Olavsleden jobbar nu med ett långsiktigt huvudmannaskap, där man
förstärker och synliggör skyltning av denna led. I samband med ny skyltning så
plockas också all skyltning för Mittnordenleden bort.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Mittnordenleden läggs ner
som begrepp och som fysisk företeelse.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Mats Hurtig, kultursamordnare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 144
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Dnr KS 2012-000247

Igångsättningstillstånd för rörnätsinvestering i Föllinge
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för
rörnätsinvesteringen i Föllinge till en kostnad av 755.000 kronor.

2

Medel för anskaffning och anläggande tas ur VA-verksamhetens
investeringsbudget via omprioriteringar.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ett reinvesteringsprogram i syfte att minska in- och utläckage på vattenrespektive avloppsledningsnäten i Föllinge har tagits fram. Detta pekar på att
betydande besparingar kan göras efter ett antal insatser på ledningsnätet.
Återbetalningstiden beräknas till drygt ett år. Arbetet utförs i egen regi.
Tf VA- och renhållningschef Oscar Aspman redogör för ärendet.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2012, § 69
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Christer Toft, S, Peter Grundström, S, Jörgen Blom, V och Eva
Ljungdahl, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om
igångsättningstillstånd för rörnätsinvesteringen i Föllinge till en kostnad av
755.000 kronor. Medel för anskaffning och anläggande tas ur VA
verksamhetens investeringsbudget via omprioriteringar.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 145

Sida
17

Dnr KS 2012-000179

Medborgarförslag - Iordningställa av ladugård, i Ås, till ateljé för konstnärer
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget enligt nedanstående.
_____________

Bakgrund
Till kommunen har inkommit ett medborgareförslag om att iordningsställa
”Svalöfs loge” för uthyrning till konstnärs- och hantverksverksamhet. ”Svalövs
loge” ingår i kommunens förvärv av landstingsfastigheterna Torsta 1:22, Ösa
1:36 samt Trättgärde 1:34.
Förslag till svar
I samband med arbetet att skapa ett utbildnings- och utvecklingscentrum för de
gröna näringarna i Norrlands inland har Krokoms kommun förvärvat Torsta och
Rösta av landstinget. Samtliga byggnader inom Torsta, däribland ”Svalövs loge”,
ingår i uthyrningen till det bildade utbildningsföretaget Torsta AB.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 7 maj 2012
Utlåtande 1 oktober 2012
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, och Christer Toft, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besvara
medborgarförslaget med ovanstående.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Förslagsställaren inklusive missiv
Samhällsbyggnadsnämnden inklusive missiv
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 146

Sida
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Dnr KS 2011-000293

Medborgarförslag - Upprustning av gatu- och vägnätet inom Krokoms samhälle
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående,
enligt samhällsbyggnadsnämnden förslag.
____________

Bakgrund
Kommuninvånare har lämnat in ett medborgareförslag om upprustning av
vägnätet i Krokoms samhälle, förslagsställaren pekar på ett flertal brister när
det gäller asfaltytor, kantsten m m.
Förslag till svar
Krokoms kommun har genomfört en större inventering av underhållsstatus
på vägnätet i Krokoms samhälle. Inventeringen visar på stora brister på
vägnätet.
I år har samhällsbyggnadnämnden fått tilläggsanslag med 2 miljoner kronor för
upprustning. Två vägtrummor vid Polisbäcken har bytts ut och Hellbergs väg
samt Snickerivägen har asfalterats. En del mindre reparationer har också gjorts.
För år 2013 har begärts 2 miljoner kronor för ytterligare upprustning.
Upprustning kommer att ske allt eftersom medel finns tillgängligt. En
samordning av insatserna sker så att upprustningen blir så kostnadseffektiv
som möjligt.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 8 oktober 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2012, § 74
Utlåtande 28 september 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Maria Söderberg, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012
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Dnr KS 2011-000293

Medborgarförslag - Upprustning av gatu- och vägnätet inom Krokoms samhälle
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget med texten under, rubriken, ”Förslag till svar”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 147

Sida
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Dnr KS 2011-000277

Medborgarförslag - Fastighet för el- och tekniköverkänsliga
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

2

I första hand lyfts frågan i till primärkommunala nämnden i
Regionförbundet, som i sin tur remitterar frågan till Sociala vård- och
omsorgsgruppen, SVOM.

3

Gruppen ”Framtidsboende för äldre” tar, i sitt framtida arbete, medborgarförslaget i beaktande.
______________

Bakgrund
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen
skall tillhandahålla ett boende helt anpassat för personer med elöverkänslighet.
Kommunen har en skyldighet enligt bostadsförsörjningslagen (Lag BFL
2002:104) att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder.
Uppenbart är att det ordinarie bostadsbeståndets utformning i kommunen inte
tillgodoser det behov som elöverkänsliga personer har. Förslagsställaren kräver
en fastighet fri från teknik, elsanerad, helst betonghus i Ås.
Då det inte är så många personer som lider av elöverkänslighet, i varje
kommun, är det viktigt att frågan blir en länsangelägenhet.
Förslag till svar
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att detta medborgarförslag, likt andra
förslag om bostadsförsörjning, ska tas med som underlag då kommunen går
vidare med sin planering. Detta för att skapa förutsättningar för att kunna
erbjuda alla i kommunen möjligheter att leva i goda bostäder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 147 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012
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Dnr KS 2011-000277

Medborgarförslag - Fastighet för el- och tekniköverkänsliga
Underlag för beslut
Medborgarförslag 29 september 2011
Tjänsteutlåtande, gruppen ”Framtidsboende för äldre”
Samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2012, § 73
Utlåtande 28 september 2012
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande, i punkten 2, att frågan i första hand
lyfts till primärkommunala nämnden i Regionförbundet, som i sin tur remitterar
frågan till Sociala vård- och omsorgsgruppen, SVOM.
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att gruppen ”Framtidsboende för äldre”
har medborgarförslaget i beaktande i sitt framtida arbete.
Cristine Persson, C, vill i tilläggsyrkande att det tydliggörs i bakgrunden att; Då
det inte är så många personer som lider av elöverkänslighet, i varje kommun, är
det viktigt att frågan blir en länsangelägenhet.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med texten under rubriken ”Förslag till svar” samt att frågan
lyfts till Sociala vård- och omsorgsgruppen. Till det har kommit ett ändringsyrkande i punkten 2 som lyder;
I första hand lyfts frågan i till primärkommunala nämnden i Regionförbundet,
som i sin tur remitterar frågan till Sociala vård- och omsorgsgruppen, SVOM.
Ett tilläggsyrkande finns om att gruppen ”Framtidsboende för äldre” har
medborgarförslaget i beaktande i sitt framtida arbete.
Ett tilläggsyrkande finns om att det tydliggörs i bakgrunden att; Då det inte är så
många personer som lider av elöverkänslighet, i varje kommun, är det viktigt att
frågan blir en länsangelägenhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 147 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Sida
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Dnr KS 2011-000277

Medborgarförslag - Fastighet för el- och tekniköverkänsliga
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandet samt
ändringsyrkandena och sist ställer ordförande proposition på förslaget i övrigt.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på ändringsyrkande i punkten 2 finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkande, som blir punkten 3, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkande om att lägga till i bakgrunden; Då det inte är
så många personer som lider av elöverkänslighet, i varje kommun, är det viktigt
att frågan blir en länsangelägenhet, finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 148

Sida
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Dnr KS 2011-000205

Medborgarförslag - Bygg fler seniorboendelägenheter i centrala Krokom
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen återremitterar medborgarförslaget för utveckling av ett
tydligare svar.
___
___

Bakgrund
Medborgarförslag har kommit in till kommunen om seniorboendelägenheter i
centrala Krokom.
Medborgarförslagsställarna konstaterar att det i kommunen finns så kallade
”Seniorbostäder 55+”. Sådana bostäder finns i två fastigheter i Krokom. Då
seniorerna blir allt äldre och friskare borde ribban för seniorboende sättas vid
65+. Förslagsställarna anser också att det i Krokom, där all upptänklig service
för ett bra boende finns, bör uppföras hyreshus för ”Seniorer 65+” och att dessa
bostäder blir hyresrätter.
Förslag till svar
Kommunen instämmer i att behovet av fler seniorlägenheter i centrala Krokom
är stort men konstaterar att efterfrågan, i första hand, bör mötas genom att
ställa om befintliga hyreshus till seniorboende.
Kommunens fastighetsbolag, Krokomsbostäder AB, erbjuder idag 41
stycken traditionella hyresrätter, delvis anpassade för äldre, på
Offerdalsvägen i Krokom. Grundkriteriet för att erhålla en lägenhet på
Offerdalsvägen är att den sökande är 55 år eller mer. Lägenheterna omfattas
inte av anvisningsbeslut från socialförvaltningen utan förmedlas av bolaget.
Efterfrågan på seniorlägenheter är fortsatt hög och därför kommer bolaget att
undersöka möjligheterna att ställa om fler hyreshus för så kallat seniorboende.
Nyproducerade hyreshus är idag förknippade med väldigt höga kostnader vilket
resulterar i att det inte är ekonomiskt genomförbart att uppföra nya
seniorboenden. Dessa hyresnivåer blir nästan två gånger högre än befintliga
hyresnivåer i fastighetsbeståndet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 148 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Sida
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Dnr KS 2011-000205

Medborgarförslag - Bygg fler seniorboendelägenheter i centrala Krokom
Gruppen ”Framtidsboende för äldre” har tagit fram ett förslag till bostäder i Ås,
utifrån målgruppen 65 år och äldre – Seniorboende. Den gruppen tittar just nu
över förutsättningarna för äldreboende i centrala Krokom. En redovisning har
skett till kommunstyrelsen den 11 september 2012. Gruppen har vid sina möten
erhållit information från kommunens fastighetsförvaltning avseende
nyproduktion av seniorboenden. Man har då konstaterat att hyrorna, för
nyproducerade boenden, blir mycket höga.
Gruppen ”Framtidsboende för äldre” konstaterar att medborgarförslaget är ett
intressant inspel i arbetet med att ta fram underlag för att förbättra
bostadsförsörjningen för de äldre i Krokoms kommun.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 30 maj 2011
Tjänsteutlåtande 7 maj 2012 från gruppen ”Framtidsboende för äldre”
Förslag till svar från Krokomsbostäder 22 maj 2012
Utlåtande 28 september 2012
Yrkanden/förslag
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar, klockan 16.25-16.30.
Jörgen Blom, V, yrkar avslag till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar, klockan 16.35-16.40.
Maria Söderberg, C, yrkar på återremiss av medborgarförslaget för utveckling
av ett tydligare svar.
Yttrar sig gör också Lisa Sallin, M, Cristine Persson, C, Katarina Rosberg, S,
Christer Toft, S, Eva Ljungdahl, Mp, Maria Jacobsson, S, samt Peter
Grundström, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget med texten under rubriken ”Förslag till svar”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 148 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012
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Dnr KS 2011-000205

Medborgarförslag - Bygg fler seniorboendelägenheter i centrala Krokom
Till det har kommit ett avslagsyrkande till motionen samt ett återremissyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss. Om det faller ställer ordförande proposition på grundförslaget mot
avslagsyrkandet till medborgarförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på återremiss av medborgarförslaget ,för utveckling av ett
tydligare svar, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Krokomsbostäder AB
Gruppen ”Framtidsboende för äldre”
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 149
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Dnr KS 2010-000121

Medborgarförslag - Lekplats och belysningsstolpar samt sönderkörda trottoarer
och skyltar i Krokoms samhälle
______________________________
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.
_________________________________

Bakgrund
Medborgarförslag har kommit in till kommunen om skötsel av lekplats,
belysningsstolpar, trottoarer samt skyltar i Krokoms samhälle.
Medborgarförslagsställaren vill att;
1 Kommunen ser över den påtalade lekplatsen eller åtgärdar den så att
den uppfyller de normer och krav som EU utfärdat. Staketet bör också
åtgärdas eller rivas. Om lekplatsen ska vara kvar så ska den förses
med godkänt sandlager, vegetationen ska gallras och rensas, gärna
genom ungdomar som erhåller sommarjobb.
2 Ny belysningsstolpe, med tidsrelä, anordnas för kälkbacken.
3 Befintliga belysningsstolpar rätas upp av KBAB, som äger de flesta
stolparna.
4 Beträffande upphandlingen och snöröjningen och sandningen önskas
besked från ansvarig om entreprenörens skyldighet att laga och
återställa skadat material etc.
Förslag till svar
1 Lekplatsen är belägen på mark som ägs av kommunen och
samfällighet där iordningställande av lekparken bör ske i samförstånd
mellan markägarna för att till exempel fördela kostnader och arbetsinsatser.
2 Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ny
belysningsstolpe att anordnas under 2012.
3 Krokomsbostäder har och kommer framöver att se över uppriktning
av sina belysningsstolpar. De stolpar som är i behov av uppriktning
inom samfälligheten riktas upp av samfälligheten, själv.
4 På både kommunens och Krokomsbostäders mark ska kontroll efter
snö- och halkbekämpning genomföras. Skador som entreprenör
orsakar ska åtgärdas av denne.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 149 (forts)
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Dnr KS 2010-000121

Medborgarförslag - Lekplats och belysningsstolpar samt sönderkörda trottoarer
och skyltar i Krokoms samhälle
______________________________
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Förslag till svar från Krokomsbostäder 22 maj 2012
Utlåtande 28 september 2012
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör Christer Toft, S och Maria Söderberg, C.
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget med texten under rubriken ”Förslag till svar”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012

Ks § 150
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Dnr KS 2011-000360

Motion - Nytt badhus i Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen, enligt samhällsbyggnadsnämndens
förslag, med hänvisning till att inga tillgängliga medel finns för att låta
uppföra ett nytt badhus i Krokom, under den kommande planperioden.
___________

Bakgrund
Rolf Lilja, Katarina Rosberg och Jenny Palin, alla S, har i motion till
kommunfullmäktige yrkat att det byggs ett nytt badhus i Krokom med en 25meters bassäng samt en mindre bassäng för babysim m m.
Underlag för beslut
Motion 7 december 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2012, § 75
Utlåtande 28 september 2012
Yrkanden/förslag
Katarina Rosberg, S, yrkar bifall till motionen.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige
avslå motionen med hänvisning till att inga medel finns, för uppförande av ett
nytt badhus, under den kommande planperioden.
Jörgen Blom, V, vill i tilläggsyrkande att en utredning av badhusproblematiken, i
Krokom, görs.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Jörgen Bloms, V, tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag till motionen. Till det
har kommit ett bifallsyrkande till motionen samt ett tilläggsyrkande om att en
utredning av badhusproblematiken, i Krokom, görs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 150 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2011-000360

Motion - nytt badhus i Krokom
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandet och sedan
ställer hon proposition på grundförslaget mot bifallsyrkandet till motionen.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
avslår det.
_____
Reservation
Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
_____
Efter proposition på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012
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Dnr KS 2012-000025

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 12/056
Listor över färdtjänstbeslut 120901-120930

Färdtjänsthandläggare

1

Dnr KS 12/047
Kontrakt/Avropsavtal Kommunalvuxenutbildning,
Krokoms kommun och MiROi i-learning AB

Kommunchef

2

Dnr KS 12/213
Yttrande 120920, Ansökan om omfördelning av
bidrag av bygdeavgiftsmedel, Kaxås byalag

Ks ordförande

Dnr KS 12/231
Delegationsbeslut, avstående att delta i Upphandlingskontorets ramavtalsupphandlingar 2013
_____

3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunchef

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 120906, föreläggande om
försiktighetsåtgärder i samband med omledning av bäck vid Stora
Stensjön, Grubbdalsfjäll 1:1

2

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: sammanträdesprotokoll 120911

3

Folkhälsorådet: sammanträdesprotokoll 120905

4

Dnr 28
Länstrafiken i Jämtlands län AB: pressmeddelande 120910, avslag på
EU-ansökan angående gratis busskort

5

Valgamaa-Jämtlands län ekonomisk förening: protokoll från årsstämma
2012

6

Samordningsförbundet Jämtlands län: sammanträdesprotokoll från
styrelsemöte 120917

7

Dnr KS 11/326
Skolverket: beslutsmeddelande 120912, extra tilldelning av statsbidrag
till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012

8

Dnr KS 12/032
Kommunpolitiker: skrivelse 120921 om timeout från kommunala uppdrag
i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

9

Dnr KS 12/036
SmåKom: yttrande 120829 till Socialdepartementet över utredningen
”Upphandlingsstödets framtid”, SOU 2012:32

10

SmåKom: nyhetsbrev augusti 2012

11

Justerandes signatur

Dnr KS 12/039
Kammarrätten i Sundsvall: protokoll 120831 ang förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Långvattnet nr 1, fråga om prövningstillstånd
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 oktober 2012
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden

12

Dnr KS 12/039
Kommunstyrelsens ordförande: överklagan 120917 till Högsta Förvaltningsdomstolen ang förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Långvattnet nr 1

Dnr KS 12/225
13 Kommunstyrelsens ordförande och stadsarkitekt: 120903, samrådsyttrande till Åre kommun gällande LIS-områden, Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen utmed Storsjön
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

