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Kf § 16

Dnr 2016-000051

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00.
_____
Protokollets justering och val av sekreterare
Protokollet justeras tisdagen den 10 maj 2016.
Karin Häggqvist, C, och Leif Jonsson, S, utses att justera protokollet.
_____
Nya ledamöter och ersättare
Mikael Karlsson är ny ledamot för Socialdemokraterna
Kjell Svemark är ny ersättare för Socialdemokraterna
Alf Edfeldt är ny ersättare för Socialdemokraterna
_____
Upprop
Vid upprop noteras 33 ledamöter och 10 ersättare.
_____
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts i Östersunds Posten och
Länstidningen den 19 april och kallelse har skickats den 14 april 2016.
_____
Fastställande av dagordning
Ärende 18 ”Strategi för medborgardialog” stryks från dagordningen då
ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens möte den 14 april. Den nya
dagordningen fastställs.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 16 (forts)

Dnr 2016-000051

Öppnande
Informationer
Jämtkraft AB
Anders Ericsson, VD
Kommunens krisledning, krisberedskap
Jan Eriksson, säkerhetschef
Aktuellt från kommunfullmäktige
Gunnar Hellström, C, ordförande
- Redovisning av partistöd
Aktuellt från kommunstyrelsen
Maria Söderberg, C, ordförande
- Budget
- Årsmöten/bolagsstämmor
_____
Frågor som får ställas vid dagens möte
Jan Englund, SD, fråga om Regeringens extrapengar med 11 miljarder för
flyktingändamål
Jan Englund, SD, fråga om bötesföreläggande asylboenden
Jan Englund, SD, fråga om flyktingsituationen i Krokoms kommun
Katarina Rosberg, S, fråga om före detta Mötesverkstaden i Krokoms
kommun
Marie Svensson, V, fråga om medborgare som har behov av aktiviteter som
tidigare bedrevs på Mötesplatsen i Krokom
Marie Svensson, V, fråga om ansökan om pengar för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter till sommaren
Marie Svensson, V, fråga om priomedel för psykisk ohälsa, 2016

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 16 (forts)

Dnr 2016-000051

Öppnande
Ajourneringar
Kommunfullmäktige ajournerar sig klockan 12.20-13.15 för lunch, klockan
15.20-15.45 för kaffe, klockan 16.08-16.13 för överläggningar samt klockan
17.13-17.18 för överläggningar.
_____

Justerandes sign
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Kf § 17

Dnr 2016-000048

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs vid Allmänhetens frågestund.
_____
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27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 18

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Motion – Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara
vegetarisk. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar
i fullmäktige senast i april 2017.
2

Motion – Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms
kommuns skolor. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för svar i fullmäktige senast den 28 september 2016.

3

Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett
långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.

4

Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom
att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.

5

Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta platser ex
vid rondeller, broar, gator och torg. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast den 26 oktober
2016.

6

Medborgarförslag – Mötesplats i centrala Krokom där människor i olika
åldrar kan mötas för olika aktiviteter och gemenskap.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för svar i
fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
_______
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Kommunfullmäktige

Kf § 18 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Bakgrund
Följande motioner och medborgarförslag har kommit in
Dnr KS 2016/112
Motion – Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara vegetarisk.
Fullmäktiges presidium föreslår att motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/117
Motion – Inför IT-kunskap och programmering som ett utbildningsmoment
från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms kommuns skolor.
Fullmäktiges presidium föreslår att motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för svar i fullmäktige senast den 28 september 2016.
Dnr KS 2016/124
Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett långsiktigt
byggande av bostäder. Fullmäktiges presidium föreslår att motionen
remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/123
Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom att
skapa en bygdeavdelning i varje församling. Fullmäktiges presidium föreslår
att motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i
april 2017.
Dnr KS 2016/125
Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta platser ex vid
rondeller, broar, gator och torg. Fullmäktiges presidium föreslår att
medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar i
fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
Dnr KS 2016/067
Medborgarförslag – Mötesplats i centrala Krokom där människor i olika
åldrar kan mötas för olika aktiviteter och gemenskap. Fullmäktiges
presidium föreslår att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen
för svar i fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
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Kf § 18 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Underlag för beslut
Motioner och medborgarförslag
_____
Kopia till
Förslagsställare
Berörd nämnd inklusive förslag
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Kommunfullmäktige

Kf § 19

Dnr 2016-000050

Frågor
Jan Englund, SD, frågar bygg- och miljönämndens ordförande Jan
Runsten, MP, om bötesbelopp med 300.000 för bygglov vid
iordningställande av boende för akut hitflyttade 100 flyktingar.
Jan Runsten, MP, svarar att kommunen har följt regelverket och det ska
vara lika för kommunen och det privata. Det finns ett ärende som är
överklagat vilket är bra för att få se om bygg- och miljönämnden har gjort
rätt. Ärendet har uppstått på grund av dålig kommunikation mellan nämnder.
_____
Jan Englund, SD, frågar kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg,
C, om hur Krokoms kommun har använt sig av det extra anslag som
Regeringens gav för flyktingmottagning.
Maria Söderberg, C, svarar att kommunen tar ett aktivt ansvar i
flyktingmottagandet. Staten har givit bidrag med 15,5 miljoner kronor.
Aktiviteter som kommer att genomföras är:
Barn- och utbildning
* Integrationspedagog 100 % resurs
* Stödpersoner 0,5 tjänst x två per klass x 6 klasser
* Föräldrautbildning F-9 samt handledarutbildning för fortsatt integrativt
arbete mellan skola och föräldrar
* Materialinköp, utrustning till olika typer av aktiviteter och
friluftskunskap
* Läxhjälp
Socialförvaltningen
* Frivilligpott, medel för ideellt arbete med integration
* Integrationsjobb servicetjänster, med inriktning på särskilt boende och
hemtjänst.
* Sommarskola som komplement till Jämtlands Gymnasium och
grundskolans sommarskola
* Introduktionsutbildning för körkortsteori
* Instegsjobb för att stärka integrationsservice i byar med stort mottagande
av asylsökande
* Insatser för asylsökande under asyltiden
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 19 (forts)

Dnr 2016-000050

Frågor
Från och med 2017 och framåt kommer pengarna som statsbidrag som ska
sökas.
_____
Jan Englund, SD, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg,
C, om flyktingsituationen i Krokoms kommun.
Maria Söderberg, C, svarar att det antal nyanlända som Krokoms
kommun är skyldiga att ta emot, enligt den nya lagstiftningen och
fördelningstalet kopplat till den, är 40 personer under 2016. Krokoms
kommun har en högre ambitionsnivå än så och integration jobbar utifrån
inriktningen på det avtal som kommunen tidigare tecknat. Det avtalet säger
100 nyanlända i år och vi arbetar utifrån att erbjuda bosättning till de som
redan etablerat sig i kommunen eftersom de bott i Migrationsverkets
boenden här.
Huvudskälet till att ta emot fler än vi är tvungna till, handlar om att
kommunen har ett stort och växande behov av arbetskraft och att en stor
andel av de nyanlända får jobb i vår kommun. Under 2015 hade 50 % av de
nyanlända arbete när de lämnade etableringen dvs efter två års tid som
kommunplacerade, under första kvartalet 2016 ligger den nivån på drygt
60 %.
Det avtal Krokoms kommun har kopplat till ensamkommande säger att vi
ska ha 88 asylsökande hos oss och 15 med uppehållstillstånd.
Verksamhetens inriktning är att omförhandla avtalet så att vi över tiden
behåller samma totalantal, men får en större andel med uppehållstillstånd
och en mindre andel asylsökande ungdomar. När det gäller ensamkommande
finns också en tvångslagstiftning och en fördelningsnyckel som säger att
Krokoms kommun ska ta emot drygt 2,07 promille av de ensamkommande
som kommer till landet. Det innebär att hur många ensamkommande vi får
till Krokom inte bestäms av oss själva utan av inflödet till landet.
_____
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Kf § 19 (forts)

Dnr 2016-000050

Frågor
Katarina Rosberg, S, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria
Söderberg, C, om före detta Mötesverkstaden i Krokoms kommun. Krokoms
kommun kommer att hänvisa de med psykisk ohälsa till Svenska kyrkan i
Rödöns pastorat som har en diakonal verksamhet som är öppen för alla. Den
vänder sig till långstidsarbetslösa och långtidssjukskrivna men alla som
önskar är välkomna. Under våren genomfördes 1 träff och tanken är att ha en
mötesplats öppen en dag i veckan cirka två timmar, från och med hösten
2016.
Katarina Rosberg, S, undrar om det är detta som menas med en bredare
plattform med nya samarbetspartners.
Maria Söderberg, C, svarar att efter förslag från sociala kommer Fristad,
ett arbetsintegrerande socialt företag, vara engagerat i arbetet med
mötesplatsen. De har haft två träffar och framöver kommer det att vara träff
en gång per vecka. Verksamheten kommer att utvärderas och sen kommer
man att titta på hur man kan gå vidare.
_____
Marie Svensson, V, frågar ordförande i socialnämnden, Lennart Jenssen, C,
om medborgare som har behov av aktiviteter som tidigare bedrevs på
Mötesplatsen i Krokom.
Lennart Jenssen, C, svarar Boendestöd är en uppsökande verksamhet som
innebär en praktisk och social insats för personer med psykiska
funktionshinder som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin
vardag. Insatsen är inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta
aktiviteter utanför boendet och en central del är att dessa aktiviteter bör göras
tillsammans med brukaren. Insatsen måste sökas.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 19 (forts)

Dnr 2016-000050

Frågor
Marie Svensson, V, frågar socialnämndens ordförande, Lennart Jenssen, C,
om priomedel för psykisk ohälsa, för 2016.
Lennart Jenssen, C, svarar att halva ansökan är gjord för
*
*

Anhörigstöd
Psykisk ohälsa, barn- och unga

_____
Marie Svensson, V, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande,
Karin Wallén, C, om ansökan om pengar för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter till sommaren. Maria Svensson, V, undrar om
kommunen sökt pengar för 2016 och till vilka aktiviteter pengarna kommer
att användas till.
Karin Wallén, C, svarar att de som är födda mellan 1996-2000 och bor i
Krokoms kommun kan själv eller tillsamamns med kompisar driva något
eget i sommar. Som sommarlovsentreprenör får man stöd att komma igång,
utveckla idéer och support för att genomföra sin sak.
Det som ingår är:
•
Startaktivitet under vårterminen
•
En veckas kick off med duktiga inspiratörer. Mat och boende är gratis
•
Handledare
•
Nätverk och mentorer
•
Startpeng, 2 000 kr per deltagare
•
Avslutningsaktivitet
_____
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Kf § 20

Dnr 2016-000049

Dialog med revisorerna
Revisorerna återkommer vid kommunens årsredovisning.
_____
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27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 21

Dnr 2016-000080

Årsredovisning 2015, Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder
AB år 2015.

2

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i
Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och
verkställande direktören i aktiebolaget för verksamhetsåret 2015, enligt
revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Hans Åsling, C, Anders Norén, M, Eva Ljungdahl, MP, och Maria
Jacobsson, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2015 och
överlämnar den till kommunen.
Bolagets eget resultatmål är att varje år redovisa ett resultat efter finansiella
poster om minst 1,5 mnkr. För 2015 redovisar bolaget ett resultat, efter
finansiella poster på 4 031 tkr. Resultatet efter skatt uppgår till 3 439 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 april 2016
Årsredovisning 2015, Krokomsbostäder AB, Revisionsberättelse och
granskningsrapport
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 63

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Kf § 21 (forts)

Dnr 2016-000080

Årsredovisning 2015, Krokomsbostäder AB
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Jan Englund, SD, föreslår bifall till grundförslaget.
Elisabeth Svensson, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2015.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i Krokomsbostäder
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i
aktiebolaget för verksamhetsåret 2015, enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
Kommunens ombud i Krokomsbostäder AB

Justerandes sign
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27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 22

Dnr 2016-000069

Årsredovisning 2015, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015.
Bakgrund
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar kommunens årsredovisning för
2015.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2015 är
+10,9 miljoner kronor (mnkr), vilket är 5,9 mnkr bättre än budgeterat.
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna ska överstiga
kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet för 2015. Det gäller även
koncernen som helhet.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 mars 2016, § 33
Tjänsteutlåtande 16 mars 2016
Årsredovisning för 2015, Krokoms kommun, mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Rolf Lilja, S, Björn Hammarberg, M, Jörgen Blom, V,
Karin Wallén, C, Jan Englund, SD, Mona Puttick, V, Jan Runsten, MP, och
Lennart Jenssen, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisningen för 2015.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Kf § 22 (forts)

Dnr 2016-000069

Årsredovisning 2015, Krokoms kommun
Kopia till
Revisorerna
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 23

Dnr 2016-000113

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2015, enligt revisorernas tillstyrkan.

Justerandes sign

2

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden
och dess ledamöter, verksamhetsåret 2015, enligt revisorernas
tillstyrkan.

3

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och
utbildningsnämnden och dess ledamöter, verksamhetsåret 2015,
enligt revisorernas tillstyrkan.

4

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2015, enligt revisorernas tillstyrkan.

5

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och
dess ledamöter, verksamhetsåret 2015, enligt revisorernas
tillstyrkan.

6

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2015, enligt revisorernas tillstyrkan.

7

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och
dess ledamöter, verksamhetsåret 2015, enligt revisorernas
tillstyrkan.

8

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
mellan Jämtlands läns landsting och länets kommuner samt
nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner
(GNU) och dess ledamöter verksamhetsåret 2015, enligt
revisorernas tillstyrkan.

9

Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 23 (forts)

Dnr 2016-000113

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2015
Bakgrund
I revisionsberättelse för 2015 skriver revisorerna;
Kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2015 och redovisar ett överskott på cirka 10,9 mnkr. Huvuddelen av
överskottet beror på återbetalning från FORA (avtalsgruppsjukförsäkring)
med 6,4 mnkr samt ett extra stasbidrag från staten för flyktingverksamhet
med cirka 1,5 mnkr. Årets nettoinvesteringar uppgår till cirka 63, 9 mnkr och
är finansierade med eget kapital och nyupptagna lån med 30 mnkr. Nämnden
redovisar avvikelser mot budget med totalt +1,1 mnkr, där socialnämnden
redovisar -4,1 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden +4,7 mnkr och barn- och
utbildningsnämnden +1 mnkr. Revisorerna bedömer att kommunen uppfyller
kommunallagens krav på en ekonomi i balans och resultatet +10,9 mnkr
överstiger resultatmålet för 2015 (+5,0 mnkr) med 5,9 mnkr. Även de övriga
finansiella målen om en likviditet på minst 30 mnkr (51,2 mnkr) samt att
soliditeten ska vara minst 44 % (49%) uppfylls.
Eftersom det saknas en samlad bedömning av respektive nämnds
måluppfyllelse av verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk
hushållning, i årsredovisningen, kan inte måluppfyllelsen sammantaget
bedömas.
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen redovisar för revisorernas
ansvarsprövning där revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och nämnden för
upphandlingssamverkan.
Underlag för beslut
Revisionsberättelse för 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 23 (forts)

Dnr 2016-000113

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2015
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden,
valnämnden, överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och
nämnden för upphandlingssamverkan, verksamhetsåret 2015, enligt
revisorernas tillstyrkan. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Efter fråga på förslagets nio punkter, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
Nedanstående deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
I handläggningen under punkten 1 för kommunstyrelsen deltar inte Maria
Söderberg, C, Rolf Lilja, S, Lena Persson, KD, Maria Jacobsson, S, Jörgen
Blom, V, Jan Runsten, MP, Björn Hammarberg, M, Anders Norén, M, Stina
Kimselius, M, Annika Hansson, S, Erika Öhlin, S, Birger Backlund, S, Hans
Åsling, C, Karin Wallén, C, Bengt Nord, C, och Eva Ljungdahl, MP.
I handläggningen under punkten 2 för samhällsbyggnadsnämnden deltar inte
Björn Hammarberg, M, Håkan Schüberg, C, Örjan Ernehed, C, Leif Jonsson,
S, Mona Puttick, V, Eva Ljungdahl, MP.
I handläggningen under punkten 3 för barn- och utbildningsnämnden deltar
inte Karin Wallén, C, Katarina Rosberg, S, Jörgen Blom, V, Olof Hedman,
C.
I handläggningen under punkten 4 för socialnämnden deltar inte Elisabeth
Svensson, M, Lena Andersson, C, Karin Häggqvist, C, Lena Persson, KD,
Karin Juleshaug, S, Erika Öhlin, S, Annika Hansson, S, Marie Svensson, V,
Stina Kimselius, M, och Eva Ljungdahl, MP.
I handläggningen under punkten 5 för bygg- och miljönämnden deltar inte
Hans Åsling, C, Gabriella Carlsson, S, Judith Hult, S, Kurt-Olov Göransson,
C, Birger Backlund, S, Erika Öhlin, S, Mikael Hansson, S, och Jan Runsten
MP, Håkan Schüberg, C.
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Dnr 2016-000113

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2015
I handläggningen under punkten 6 för valnämnden deltar inte Björn
Hammarberg, M, Håkan Larsson, C, Marie Svensson, V, Lena Persson, KD,
Judith Hult, S, Jan Runsten, MP, Karin Häggqvist, C, och Mona Puttick, V.
I handläggningen under punkten 7 för överförmyndarnämnden deltar inte
Elisabeth Svensson, M, och Göran Carlsson, S, Roland Larsamo, M,
I handläggningen under punkten 8 för gemensamma nämnden för
upphandling lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan deltar inte Jan Runsten,
MP, och Rolf Lilja, S.
_____
Kopia till
Nämnderna
Revisorerna
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 24

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för socialnämnden med
tillägg om att ersättarna i socialnämndens arbetsutskott ska ha
närvarorätt.
___________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån
för eget förslag om att socialnämndens arbetsutskott ska bestå av
5 ledamöter och 5 ersättare.
_____
Bakgrund
Socialnämndens reglemente från 2009 behöver revideras.
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har i december 2014 tagit fram ett
nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
Socialnämndens reglemente har skrivits om utifrån SKL´s
rekommendationer.
Förslaget har ett delvis annorlunda upplägg än det nuvarande och
reglementet föreslås ändras språkligt så att ordet ”skall” på samtliga ställen
ändras till ”ska”.
Nämnden behandlade ärendet revidering av socialnämndens reglemente den
17 februari 2015 § 26 där förslaget var att antal ledamöter i arbetsutskottet
skulle minska från fem (5) till tre (3). Ärendet återremitterades och frågan
har utretts.
Ett flertal av landets kommuner har idag tre ledamöter och tre ersättare i sina
utskott, en minskning av antalet gör att kostnaderna för arvoden blir lägre
och är en del av besparingarna 2016. Förslaget kvarstår därför och är även
det en av de ändringar som gjorts i reglementet.

Justerandes sign
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Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Se de beskrivna ändringar samt ändringar i övrigt i förslag till nytt
reglemente.
Kommunfullmäktige har inte bestämt något om utskott i socialnämnden,
men enligt nu gällande reglemente för socialnämnden, antagen av
kommunfullmäktige, framkommer av § 19 följande. Inom nämnden skall
finnas ett arbetsutskott (AU).
Enligt § 22, kommunallagen skall en nämnd välja utskott bland ledamöterna
och ersättare i nämnden. Det finns inga regler i kommunallagen som
reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott.
I SKLs förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder framkommer
det av § 42 följande. Arbetsutskottet ska bestå av x ledamöter och x
ersättare. Detta tolkas som att ett utskott ska bestå av minst två ledamöter
och minst två ersättare och att minska på antalet ledamöter i socialnämndens
arbetsutskott inte går emot lag eller rekommendation.
Socialnämnden har i beslut den 26 november 2015 § 142 föreslagit
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för socialnämnden.
Fullmäktige behandlande ärendet vid sitt sammanträde den 9 december 2015
och beslutade att återremittera ärendet för utredning av socialnämndens
delegationsordning § 117.
Efter kommunfullmäktiges beslut om återremiss har socialnämnden antagit
en rutin för redovisning av delegationsbeslut sn § 10. Socialnämnden har
överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsordning
och kommer fortsättningsvis, utöver den anmälan av beslut som sker vid
varje sammanträde, följa upp delegationsbesluten genom ett
lottningsförfarande.
Rutinen har upprättats med syfte att ge socialnämnden en inblick i vad
verksamheten arbetar med och för att hålla nämnden uppdaterad.
Redovisning av delegationsbeslut genom så kallade ”lottade beslut” kommer
att skapa utrymme för dialog och diskussion mellan tjänstemän och politiker
samt en möjlighet för ledamöterna att granska beslut på ett djupare plan.

Justerandes sign
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Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
För den enskilde är det viktigt att besluten fattas rättsäkert och ett sätt att
undersöka graden av rättssäkerhet är att undersöka om beslutade organ består
av kompetenta personer med både god fackkunskap och juridisk kunskap.
Den rutin som nämnden antog kommer att skapa möjlighet för att i viss
omfattning ge socialnämndens ledamöter och ersättare sådan kunskap.
Tjänstemännen lämnar förslag till nämnden och i praktiken följer nämnden
till stor del vad tjänstemannen föreslår. Rättsäkerheten beror på
handläggningen av beslutsunderlaget och bedöms vid beslutsfattandet vara
säkerställd.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 66
Socialnämnden 16 februari 2016, § 27
Tjänsteutlåtande 18 januari 2016
Socialnämnden 13 januari 2016 § 10
Kommunfullmäktig 9 december 2015 § 117
Bilaga 1. Rutin för redovisning av delegationsbeslut
Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente
Bilaga 3. Nu gällande reglemente
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår att socialnämndens arbetsutskott ska bestå av fem
ledamöter och fem ersättare. Ersättare ska ha närvarorätt vid arbetsutskottets
sammanträden.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Rolf Liljas, S, förslag.
Elisabeth Svensson, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Lena Andersson, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Ronny Karlsson, SD, Lennart Jenssen, C, Marie Svensson, V, yttrar sig.
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Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Ajournering begärs klockan 16.08-16.13 för överläggningar.
_____
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för socialnämnden. Till det har kommit
ändringsförslag om att socialnämndens arbetsutskott ska bestå av fem
ledamöter och fem ersättare. Ersättarna ska ha närvarorätt vid
arbetsutskottets sammanträden.
Ordförande kommer först fråga på ändringsförslag om fem ledamöter och
fem ersättare. Sedan frågar ordförande på ersättarnas närvarorätt i
arbetsutskottet. Sist frågar ordförande på reglementet i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslag mot grundförslaget om antalet ledamöter,
finner ordförande att kommunfullmäktige avslår ändringsförslaget.
Omröstning begärs
Den som bifaller grundförslaget, 3+3, röstar Ja. Den som bifaller förslag om
5+5, röstar Nej.
Med 19 Ja, 17 Nej och 5 som Avstår finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget om 3+3.
Efter fråga på om ersättarna ska ha närvarorätt vid socialnämndens
arbetsutskotts sammanträden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på socialnämndens reglemente i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det
_____
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Nytt reglemente för socialnämnden
Kopia till
Socialnämnden
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Kf § 25

Dnr 2016-000092

Revidering av ägardirektiv Jämtkraft AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Jämtkraft
AB.
_____________________________________________________________
Bakgrund
För Jämtkraft AB finns förslag till nytt ägardirektiv.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige godkänner
revidering av ägardirektiv för Jämtkraft AB.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Jämtkraft AB
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Dnr 2015-000227

Jämtlandsstråket, gemensamma mål
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige uttalar att kommunen ska verka för ett fortsatt
samarbete kring Jämtlandsstråket mellan bland annat funktionerna
samhällsplanering, näringslivsutveckling och integrationssamordning,
såväl inom kommunen som mellan de tre kommunerna Åre, Krokom
och Östersund.
2 Kommunfullmäktige anger följande mål för utvecklingen i
Jämtlandsstråket:
1 Hela länet drar nytta av den starka utvecklingen i Jämtlandsstråket
2 Jämtlandsstråket är nationellt känt
3 Inflyttning och fler arbetstillfällen
4 Tätare pendlingsturer och kortare restider
5 Kommungränserna får mindre betydelse för medborgarna
6 Jämtlandsstråket ska ta vara på möjligheterna till integration som en
tillväxtfaktor
3 Kommunfullmäktige anger som konkreta mål till år 2030 avseende
Jämtlandsstråket:
1 Ökad tillväxt och skattekraft som kan ge ökad service i kommunerna
som helhet.
2 Tågstopp i Nälden
3 Ökad befolkning - från 74.000 till minst 80.000 invånare i
Jämtlandsstråket
4 Ökat antal arbetstillfällen - från cirka 34.000 till minst 37.000
arbetstillfällen i Jämtlandsstråket
5 Ökat bostadsbyggande - minst 3.000 nya bostäder i Jämtlandsstråket
6 Färre oövervakade järnvägsövergångar för större säkerhet och kortare
restid
7 Kortare pendlingstid - cirka 20 minuter med regionaltåg mellan
Duved och Brunflo
8 Fördubblad turtäthet i kollektivtrafiken
9 Ökad marknadsandel i kollektivtrafiken i Jämtlandsstråket
_____
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Jämtlandsstråket, gemensamma mål
Bakgrund
Gemensamma mål avseende Jämtlandsstråket
I området längs Mittbanan och väg E 14 mellan Brunflo och Duved sker en
positiv utveckling i många avseenden. I detta område, som vi kallar
Jämtlandsstråket, bor ca 60 procent av länets invånare. Befolkningen i
Jämtlandsstråket är generellt sett yngre än befolkningen utanför stråket och
befolkningen här ökar stadigt. Den positiva utvecklingen i Jämtlandsstråket
har positiv inverkan också på utvecklingen i områden utanför stråket.
För att stärka arbetet för en fortsatt positiv utveckling i Jämtlandsstråket
behöver gemensamma mål formuleras. Förslag till gemensamma mål har
tagits fram inom ramen för ett samarbete mellan Åre, Krokoms och
Östersunds kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och Region Jämtland
Härjedalen. Förslagen till mål har därefter diskuterats och utvecklats vid ett
gemensamt seminarium för fullmäktigeledamöterna i de tre kommunerna.
För att uppnå målen krävs ett fortsatt samarbete mellan bland annat
funktionerna samhällsplanering, näringslivsutveckling och
integrationssamordning, såväl inom som mellan de tre kommunerna.
”Samhällsplanering för hållbar näringslivsutveckling i Åre – Krokom –
Östersund”, så var namnet på projektet i den ansökan om projektmedel som
lämnades in till Tillväxtverket hösten 2013. Tanken var att de tre
kommunerna Åre, Krokom och Östersund tillsammans med Regionförbundet
och Länsstyrelsen skulle arbeta tillsammans för att utveckla den
gemensamma arbetsmarknadsregionen efter Mittbanan och väg E 14 i södra
delen av de tre kommunerna.
Arbetet har bedrivits utifrån kunskapen att befolkningsmässigt större
arbetsmarknadsregioner fungerar bättre då det är lättare för företag och
organisationer att hitta rätt kompetens, vilket underlättar för företagen att
växa. Arbetet har också byggt på de kunskaper som finns om benägenheten
att pendla utifrån både restider och avstånd till hållplats för kollektivtrafik.
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Jämtlandsstråket, gemensamma mål
En av de bärande idéerna var att försöka förbättra möjligheterna till effektiv
och hållbar arbetspendling efter stråket genom att utveckla den
regionaltågstrafik som bedrivs på Mittbanan. En annan bärande idé var att
knyta den fysiska planeringen närmare frågor om näringslivsutveckling
genom ett nära samarbete mellan representanter för de olika
kunskapsområdena.
Inom ramen för projektet, som senare fick namnet ”Jämtlandsstråket”, har ett
omfattande analysunderlag tagits fram avseende bland annat
befolkningsutveckling, sysselsättning, pendling och ett stort antal
planindikatorer avseende stationsorterna efter stråket.
I en särskild studie som tagits fram inom ramen för projektet konstaterar de
båda forskarna Göran Hallin och Anders Wigren att det finns en tydlig
korrelation mellan ökad tillgänglighet och positiv befolknings- och
sysselsättningsutveckling både efter stråket och i orter utanför stråket.
Projektet ”Jämtlandsstråket” som bedrivits med ekonomiskt stöd från
Tillväxtverket avslutas 2016-04-31. Det samarbete som byggts upp mellan
de tre kommunerna föreslås dock fortsätta inom ramen för kommunernas
ordinarie verksamhet. Region Jämtlands Härjedalen föreslås fortsätta att
följa arbetet och sprida erfarenheter och metoder från arbetet vidare till hela
regionen.
För att ge det fortsatta samarbetet en tydlig riktning behöver gemensamma
mål formuleras. Förslag till gemensamma mål har tagits fram inom ramen
för ett samarbete mellan Åre, Krokoms och Östersunds kommuner
tillsammans med Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen. Förslagen
till mål har därefter diskuterats och utvecklats vid ett gemensamt seminarium
för fullmäktigeledamöterna i de tre kommunerna.
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Jämtlandsstråket, gemensamma mål
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 mars 2016, § 39
Tjänsteutlåtande 29 februari 2016
Ökad tillgänglighet i Jämtlandsstråket, möjliga effekter på tillväxt och
sysselsättning, Kontigo mars 2015
Jämtlandsstråket, Förutsättningar och kvalitéer utmed stråket Duved –
Brunflo, 5 februari 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
uttalar att kommunen ska verka för ett fortsatt samarbete kring
Jämtlandsstråket mellan bland annat funktionerna samhällsplanering,
näringslivsutveckling och integrationssamordning, såväl inom kommunen
som mellan de tre kommunerna Åre, Krokom och Östersund.
Kommunfullmäktige anger sex stycken mål för utvecklingen i
Jämtlandsstråket. Kommunfullmäktige anger nio konkreta mål till år 2030
avseende Jämtlandsstråket.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jan Molde, Region Jämtland Härjedalen
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Malin Nilsdotter Nyström, reseplanerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 27

Dnr 2016-000068

Försäljning av Svinhuset i Trättgärde, Ås
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner försäljning av del av Ås-Hov 1:6 enligt
preliminärt upprättat köpeavtal.
2

Köpeskillingen nyttjas för nedskrivning av det bokförda värdet på
Torsta/Rösta fastigheterna.
_________________________________________________________
Bakgrund
Kommunen hyr ut det så kallade ”Svinhuset” i Trättgärde, beläget på
fastigheten Ås-hov 1:6. Hyresgästen har kommit med önskemål om att få
förvärva byggnaderna med en tillhörande tomt för att kunna rusta upp
byggnaderna och därmed kunna nyttja fastigheten på ett rationellare och
bättre sätt. En värdering har gjorts av byggnaderna med en tänkt tomt om ca
1 hektar. Försäljningsobjektet ingår i resultatenheten Torsta/ Röstas
fastighetsbestånd. Intäkter i form av köpeskilling vid försäljning bör nyttjas
för nedskrivning av det bokförda värdet på resultatenhetens kvarvarande
fastigheter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 mars 2016, § 49
Samhällsbyggnadsnämnden 16 februari 2016, § 6
Preliminärt upprättat köpeavtal
Utdrag ur värdering
Tjänsteutlåtande 2 februari 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner försäljning av del av Ås-Hov 1:6 enligt preliminärt upprättat
köpeavtal. Köpeskillingen nyttjas för nedskrivning av det bokförda värdet på
Torsta/Rösta fastigheterna.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 27 (forts)

Dnr 2016-000068

Försäljning av Svinhuset i Trättgärde, Ås
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 28

Dnr 2016-000083

Arkivreglemente Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar nytt arkivreglemente.

Bakgrund
Arkivmyndigheten är en garant för handlingarnas långsiktiga bevarande. I
det lokala arkivreglementet kan detta följas upp så att arkivmyndigheten ges
möjlighet att besluta i frågor som är av vital betydelse för de allmänna
handlingarnas bevarande över tiden. Arkivreglementet utfärdas med stöd av
16 § arkivlagen.
Arkivmyndigheten kan i arkivreglementet ange material och metoder för
framställning av handlingar som skall bevaras för all framtid. Det är
visserligen enligt 5 § 2 arkivlagen, varje enskild myndighets skyldighet att
göra dessa bedömningar, men arkivlagen hindrar dock inte att
arkivmyndigheten i arkivreglementet ges möjlighet att föreslå lämpliga
materiel och metoder. För att få en större enhetlighet kan detta vara av stor
betydelse, inte minst då handlingar ska överlämnas till arkivmyndigheten.
Det är viktigt att kommunens säkerställer att arkivvården efterlevs och att
kommunens verksamheter följer arkivlagen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 mars 2016, § 42
Arkivreglemente, 26 februari 2016
Kommunarkivariens tjänsteutlåtande, 26 februari 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
nytt arkivreglemente.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 28 (forts)

Dnr 2016-000083

Arkivreglemente Krokoms kommun
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef
Sara Hamberg, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 29

Dnr 2016-000063

Revidering av bolagsordning, Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för
Krokomsbostäder AB.
Jäv
Hans Åsling, C, Elisabeth Svensson, M, Anders Norén, M, Jan Runsten, MP,
Eva Ljungdahl, MP, Maria Jacobsson, S, och Peter Grundström, S, anmäler
jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning.
_____
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har kommit med förslag till förändringar i
bolagsordningen om att ta bort revisorssuppleant i § 11 och § 12.
Underlag för beslut
Krokomsbostäder § 52 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner reviderad bolagsordning för Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 30

Dnr 2015-000311

Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB.
2.

Ägardirektivet börjar gälla vid kommande bolagsstämma för bolaget
och ska gälla tills vidare.

3.

En fotnot läggs till i ägardirektivet, under punkten 3 ”Ekonomiska
mål…”, med texten ”Borgensavgiften fastställs årligen av ägaren, i
samband med budget”.
____

Jäv
Hans Åsling, C, Elisabeth Svensson, M, Anders Norén, M, Jan Runsten, MP,
Eva Ljungdahl, MP, Maria Jacobsson, S, och Peter Grundström, S, anmäler
jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning.
_____
Bakgrund
Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag, som trädde
i kraft den 1 januari 2011, ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt
syfte och enligt affärsmässiga principer. Detta ställer krav på tydlighet i de
ägardirektiv kommunen har för bolaget.
I det ägardirektiv som beslutades i kommunfullmäktige den 26 februari 2014
anges att bolaget ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav. Den
formuleringen räcker inte som styrmedel, utan behöver preciseras ytterligare.
I ett tillägg till ägardirektiven beslutades senare under 2014 att ett långsiktigt
hållbart avkastningsmått och nivå för avkastning skulle arbetas fram i dialog
mellan ägaren och bolaget och skall finnas som en del av bolagets
ägardirektiv för 2016.
I samma tillägg till ägardirektivet som beslutades under 2014 anges även att
bolagets soliditet ska uppgå till 15% vid utgången av år 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 30 (forts)

Dnr 2015-000311

Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
I förslaget till nytt ägardirektiv finns 3 ekonomiska mål för bolaget, att gälla
för åren 2016-2018:
Övergripande ekonomiska mål för perioden 2016-2018
Under perioden ska bolagets direktavkastning vara lägst 5% i genomsnitt för
de tre åren. Direktavkastning; Kvoten mellan driftnetto under ett år och
fastighetstillgångarnas bedömda marknadsvärde
(Driftnetto/marknadsvärde). Driftnetto=nettoomsättning minus drift-och
underhållskostnader, fastighetsskatt/-avgift.
Marknadsvärde=bedömt marknadsvärde på en öppen och fri marknad.
Bolagets soliditet ska vara som lägst 10%. Soliditet=synligt eget kapital
i procent av balansomslutningen.
• Bolagets belåningsgrad får högst vara 70%. Belåningsgrad=hur stora
bolagets lån är i förhållande till fastigheternas bedömda
marknadsvärde.
Avkastningskravet som föreslås är ett av de avkastningskrav som SABO
(Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) förordar. Bolaget står nu inför en
period där nyproduktion av bostäder är aktuell. Därför föreslås en
omformulering av och lägre krav på soliditetsmålet. Krav på bibehållen eller
ökad soliditet i tider då ägaren och bolaget har ambitioner att bygga nytt
riskerar att bli kontraproduktivt på så sätt att nyproduktionen inte går att
genomföra utan försäljning ur befintligt fastighetsbestånd och/eller minskade
underhållsåtgärder, för att redovisa högre vinst för att på så sätt nå
soliditetsmålet.
•

För att hindra att bolaget i alltför stor utsträckning lånefinansierar till sitt
fastighetsbestånd, föreslås ett mål som sätter ett tak för hur stor
belåningsgraden får vara.
Sammantaget bör dessa tre ekonomiska mål ge tillräcklig styrning och
samtidigt möjligheter för bolaget att agera utifrån affärsmässighet och utifrån
ägarens intentioner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 30 (forts)

Dnr 2015-000311

Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
De ekonomiska målen bör ses över och eventuellt revideras inför 2019, med
den kunskap som då finns kring hur väl nyproduktion av bostäder tagits emot
av marknaden och den situation som då råder på bostadsmarknaden i
kommunen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 61
Tjänsteutlåtande 5 april 2016
Förslag till ägardirektiv, Krokomsbostäder AB 5 april 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår i punkten 3, i förslag till beslut, att
”bolagsavgiften” ändras till ”borgensavgiften”.
Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB. Ägardirektivet börjar gälla
vid kommande bolagsstämma för bolaget och ska gälla tills vidare. Till det
har kommit förslag om att ändra ”bolagsavgiften” till ”borgensavgiften” i
punkten 3, förslag till beslut.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan på
grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget mot grundförslagets skrivning, i punkten 3,
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller ändringsförslaget.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 30 (forts)

Dnr 2015-000311

Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
Kopia till
Krokomsbostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

42(70)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 31

Dnr 2016-000085

Utökat borgensåtagande, Krokomsbostäder AB, för
nyproduktion av flerbostadshus i Ås, Freja etapp 2
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige ger utökad borgensram med som mest 85 mnkr till
Krokomsbostäder AB.
_______
Jäv
Hans Åsling, C, Elisabeth Svensson, M, Anders Norén, M, Jan Runsten, MP,
Eva Ljungdahl, MP, Maria Jacobsson, S, och Peter Grundström, S, anmäler
jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning.
_____
Bakgrund
Krokomsbostäder önskar utökad kommunal borgensram om 85 mkr från
nuvarande 330 till 415 mnkr.
Bolaget avser uppföra 3 flerbostadshus med totalt cirka 60 lägenheter i Ås,
området Freja, fastigheten Ås-Hov 1:13.
Finansieringen av projektet ska ske via nyupplåning samt
försäkringsersättning från branden på Tors och Lokes väg.
En nyproduktion går helt i linje med kommunens vilja att bolaget ska öka sin
produktion av bostäder. Det möjliggör även för kommunen att hyra delar av
bostadsbeståndet för verksamhet inom LSS och integration.
Utifrån den ekonomiska förkalkyl som bolaget upprättat för projektet
beräknas det ha en godtagbar direktavkastning och en hyressättning som bör
vara gångbar på bostadsmarknaden.
Ett utökat borgensåtagande påverkar inte kommunens ekonomiska ställning i
direkt mening. Bolagets och därmed kommunkoncernens soliditet minskar
något på grund av nyupplåningen. Bolagets ökade låneskuld begränsar inte
kommunens egen handlingsfrihet avseende möjligheter att uppta nya lån för
kommunala investeringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 31 (forts)

Dnr 2016-000085

Utökat borgensåtagande, Krokomsbostäder AB, för
nyproduktion av flerbostadshus i Ås, Freja etapp 2
Kommunens ökade riskexponering i och med det utökade borgensåtagandet
får anses vara ringa.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 64
Tjänsteutlåtande 5 april 2016
Styrelsebeslut, Krokomsbostäder AB, 9 mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
ger utökad borgensram med som mest 85 mnkr till Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 32

Dnr 2016-000109

Försäljning av Slätten 1:60, Föllinge
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden att sälja
fastigheten Slätten 1:60 till högstbjudande.
____
Bakgrund
Krokoms kommun beslutade den 25 oktober 2006 att överlåta, som gåva,
fastigheten Slätten 1:60 i Föllinge till Jämtlands Örtagårdsförening och ett
gåvobrev utfärdades i november 2006. Som villkor för överlåtelsen var att
fastigheten skulle återgå till Krokoms kommun om föreningen upplöstes
och/eller att fastighetens användning i Örtagårdsföreningens verksamhet
upphörde.
Jämtlands Örtagårdsförening upplöstes 2010 och villkoret för återlämnande
av fastigheten till kommunen inträdde. Kommunstyrelsen beslutade den 15
juni 2010, § 91, att återta fastigheten.
Fastigheten har nu varit ute till försäljning. De intressenter som inkom med
skriftligt anbud på lägst 295 000 kronor, före den 18 mars 2016,
kvalificerade sig att delta i öppen budgivning.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 65
Ordförandebeslut, samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden att sälja fastigheten Slätten 1:60 till
högstbjudande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 32 (forts)

Dnr 2016-000109

Försäljning av Slätten 1:60, Föllinge
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 33

Dnr 2016-000086

Årsredovisning 2015 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
_______

Jäv
Rolf Lilja, S, och Stina Kimselius, M, anmäler jäv och deltar inte i ärendets
handläggning.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2015 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +2,6 mnkr.
Den begränsningsregel som funnits i förbundsordningen om att förbundet
endast får behålla ett ackumulerat överskott motsvarande högst 10% av
verksamhetens nettokostnad är borttagen. Med årets resultat uppgår det egna
kapitalet till 11,8 mnkr, vilket motsvarar 10,4% av verksamhetens
nettokostnad.
Enligt revisionsberättelsen för 2015 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda
ledamöter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 70
Tjänsteutlåtande 7 april 2016
Revisionsberättelse 15 mars 2016
Årsredovisning 2015, Jämtlands Räddningstjänstförbund 8 mars 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

47(70)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 33 (forts)

Dnr 2016-000086

Årsredovisning 2015 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2015 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 34

Dnr 2016-000090

Årsredovisning för 2015 Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
______

Jäv
Karin Wallén, C, anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2015 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott uppgående till +883 tkr,
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. (I ägardirektiven för 2015 anges
dock att ”Ägarna är införstådda med att förbundet kan komma att redovisa
en ekonomi som inte fullt ut är i balans under 2015.”) I samband med
delårsrapporten prognostiserades ett underskott på 1 634 tkr.
Förbundet har trots redovisat negativt resultat för verksamhetsåret en fortsatt
stabil ekonomi.
Enligt revisionsberättelsen för 2015 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 71
Tjänsteutlåtande 7 april 2016
Revisionsberättelse 15 mars 2016
Årsredovisning 2015, Jämtlands Gymnasieförbund mars 2016
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 34 (forts)

Dnr 2016-000090

Årsredovisning för 2015 Jämtlands Gymnasieförbund
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2015 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 35

Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige återremitterar motionen för utredning utifrån
barnkonventionen en brukarutredning görs samt en kostnadsanalys.
____
Bakgrund
I motionen daterad 3 augusti 2015 skriver Vänsterpartiet i Krokoms kommun
att ungdomar med funktionsnedsättning diskrimineras, då de fortsätter att betala
en redan dyrare taxa för att resa inom länet med färdtjänst. I kommunerna Berg,
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund har nu alla
folkbokförda barn och ungdomar ett ungdomskort. Ungdomskortet möjliggör
fritt resande 365 dagar om året med Länstrafiken och Stadsbussarna, undantaget
är resor med tåg.
Motionen yrkar att
Krokoms kommun beslutar att färdtjänsten i kommunen blir gratis för barn- och
ungdomar upp till 19 år.
Övervägande
I augusti 2015 introducerades ungdomskort för alla i Krokoms kommun
folkbokförda personer i åldern 6-19 år. Ungdomskortet distribueras utan
kostnad och har ersatt elevkorten för de skolelever som haft sådana.
Ungdomskortet gäller för ett obegränsat antal resor alla dagar hela året (365
dagar) inom den befintliga busslinje-trafiken i Länstrafiken i länet och i
stadstrafiken i Östersund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 35 (forts)

Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Idag åker en stor del av eleverna skolskjuts i den linjeförda kollektivtrafiken
- det personliga ungdomskortet är den nödvändiga giltiga biljetten. Det finns
idag cirka 2 900 aktiva ungdomskort i vår kommun. Ytterligare sex
kommuner i regionen har ungdomskort från höstterminens start 2015.
Regionen är i stora delar glest befolkad och på vissa håll är busslinjetrafiken
sporadisk eller till och med obefintlig. Möjligheten att använda sig av
ungdomskortet varierar därför stort beroende på om ungdomen bor i en tätort
eller avlägset i landsbygden. Ungdomskortet kan endast nyttjas i de områden
och på de tider som trafikeras med linjeförd kollektivtrafik. Övrig tid är
ungdomar hänvisade till andra transporter på egen bekostnad t.ex. privat
skjuts, kommersiell taxi, och tåg.
Färdtjänst är särskilda kollektivtrafik och färdtjänst har ett regelverk som
gäller solidariskt och lika i de sex kommuner ingående i "Samarbetsavtal om
samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län". Regelverket anses
vara generöst. Den ungdom som är funktionshindrad och har beviljats
färdtjänst får med dagens regelverk resa utan begränsningar i tid och rum alla dagar, dygnet om, hur ofta den vill och var som helst i länet. Färdtjänst
har en hög grad av service med transport från dörr till dörr.
Att regelverket för färdtjänst är generöst bygger på att resenären själv
erlägger en avståndsrelaterad egenavgift, motsvarande 150% av länstrafikens
ordinarie taxa. Barn och ungdomar med färdtjänst betalar halva denna taxa.
Egenavgiften är en liten tröskel där resenären själv behovsprövar sin resa.
Egenavgiften utgör i snitt cirka 12% av den faktiska kostnaden. 88% av
kostnaden är skattefinansierad.
Införs gratis resor i färdtjänsten bör kommunen vara beredd på att kostnaden
för färdtjänsten ökar, då ”tröskeln” helt är borta. Innan någon förändring kan
ske måste samarbetsavtalet om samordning av samhällsbetalda resor i
Jämtlands län omförhandlas eller sägas upp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 35 (forts)

Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Om kommunen skulle besluta att göra linjeförd kollektivtrafik och färdtjänst
”rättvis” finns två vägar att gå - om frågan dras till sin spets.
A. Kommunen inför gratis färdtjänst för färdtjänstinnehavare upp till 19 år.
Samtidigt medger kommunen alla ungdomar att åka taxi inom länet på
kommunens bekostnad den tid och de platser det inte går att åka allmän
kollektivtrafik.
B. Kommunen inför gratis färdtjänst för färdtjänstinnehavare upp till 19 år.
Samtidigt begränsar kommunen dagens regelverk till att gälla bara på de
platser och de tider det går att åka allmän kollektivtrafik.
Under de första fem månaderna (t.o.m. 2016-01-31) som ungdomskorten
funnits i de sju kommuner som har infört ungdomskort, har 40% av
ungdomskorten används bland ungdomar med funktionshinder och beviljad
färdtjänst.
Efter initiativ från Krokoms kommun på kommunernas samverkansråd vid
Regional kollektivtrafikmyndighet, har Länstrafiken beslutat, att på försök
under 2016 distribuera ett ledsagarkort knutet till de färdtjänstinnehavare
som fått ett ungdomskort (i de kommuner som ingår i samarbetsavtalet).
Detta har ingenting med färdtjänst att göra, men möjliggör förhoppningsvis
att ytterligare fler kan använda sitt befintliga ungdomskort avsett för resor i
den allmänna kollektivtrafiken. Ledsagaren åker tillsammans med ungdomen
utan kostnad och kommunerna debiteras inte. Länstrafiken täcker
kostnaderna för ledsagarresorna.
En enhällig samrådsgrupp för den särskilda kollektivtrafiken rekommenderar
att gratis färdtjänst för de ungdomar som innehar färdtjänsttillstånd inte
införs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 35 (forts)

Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 73
PM 2 Ungdomskort VS Färdtjänst, Länstrafiken 9 februari 2016
PM Ungdomskort VS färdtjänst, Länstrafiken 15 september 2015
Motion- Gratis resande i länet för alla barn – även funktionshindrade
3 augusti 2015
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
_____
Ajournering begärs klockan 17.13-17.18 för överläggningar.
_____
Jörgen Blom, V, föreslår återremiss av motionen för utredning utifrån
barnkonventionen samt att en brukarutredning och en kostnadsanalys görs.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen om att färdtjänsten i kommunen blir gratis för barn- och
ungdomar upp till 19 år.
Till det har kommit bifall till motionen samt förslag till återremiss av
motionen.
Ordförande kommer först att fråga på återremiss av motionen. Om inte
fullmäktige bifaller återremissen frågar ordförande sen på bifall mot avslag
till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 35 (forts)

Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på återremiss, om ärendet ska avgöras idag eller senare, finner
ordförande att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.
Med 21 Ja, 17 Nej och 3 som Avstår finner ordförande att fullmäktige
minoritetsåterremitterar motionen.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
Malin Nilsdotter Nyström, trafikplanerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 36

Dnr 2015-000169

Motion - Slopad avgift för trygghetslarm
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen om slopad avgift för
trygghetslarm, utifrån att gällande och tillämpad lagstiftning säkerställer
att äldre och funktionshindrade som saknar betalningsutrymme inte
behöver betala för beviljat trygghetslarm.
______
Reservation
Sverigedemokraterna anmäler reservation till förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
Kommunen har enligt socialtjänstlagen 8 kapitlet 2-9§§ rätt att ta ut vissa
avgifter för service- och omvårdnadsinsatser som beviljats enligt
socialtjänstlagen 4 kap 1§. I socialtjänstlagen regleras hur mycket en
kommun får ta ut i avgift för dessa insatser. Detta för att säkerställa att äldre
och funktionshindrade får den vård- och omsorg de behöver oavsett vilken
ekonomisk situation de befinner sig i. I samband med att en invånare bedöms
ha rätt till bistånd i form av trygghetslarm görs även en utredning av
avgiftshandläggaren för att bedöma om personen har ett betalningsutrymme
och möjlighet att betala för insatsen. I annat fall debiteras inte personen för
trygghetslarmet.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 75
Tjänsteutlåtande daterat 31 januari 2016
Motion slopad avgift för trygghetslarm 20 april 2015
Kommunfullmäktige 17 juni 2015, § 63

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 36 (forts)

Dnr 2015-000169

Motion - Slopad avgift för trygghetslarm
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till motionen.
Rolf Lilja, S, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen om slopad avgift för trygghetslarm, utifrån att gällande och
tillämpad lagstiftning säkerställer att äldre och funktionshindrade som saknar
betalningsutrymme inte behöver betala för beviljat trygghetslarm.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Motionsställaren
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 37

Dnr 2015-000122

Motion - De som lever på försörjningsstöd och har
arbetsförmåga ska erbjudas arbete i kommunens regi
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Bakgrund
Det är svårt ur motionen att utläsa huruvida personer som uppbär
försörjningsstöd ska erbjudas faktiskt arbete vid sidan av ordinarie
rekryteringsvägar eller ifall de ska erbjudas möjlighet till praktik och/eller
liknande inom ramen för den kommunala verksamheten.
Avseende att erbjuda ordinarie arbete bör i första hand ingången vara att
personal rekryteras genom att arbete utannonseras så att verksamheten på så
vis säkerställer att rätt kompetens för att utföra arbetsuppgifterna rekryteras.
Är det arbetsuppgifter som ligger sidan av ordinarie arbetsuppgifter måste
det dels säkerställas att de fackliga organisationerna accepterar detta samt att
det måste avsättas ekonomiska medel för att möjliggöra ett genomförande.
Gäller det praktik eller liknande så arbetar kommunens arbetsmarknadsenhet
(AME) redan med detta.
Kommunen upprättar sysselsättnings- och arbetsträningsplatser genom AME
för personer som är långtidsarbetslösa och/eller -sjukskrivna. Detta sker i
nära samarbete med och på uppdrag från Arbetsförmedling och socialtjänst.
Syftet är att få ut dessa personer i självförsörjning. Arbetet utförs och
administreras via AME som har avtal med Arbetsförmedlingen. Under 2015
har totalt cirka 25 personer varit aktiva i dessa sysselsättningsplatser.
Flertalet av deltagarna har varit verksamma på Återbruket som är
kommunens egen anpassade arbetsplats.
Under sommaren 2015 var 262 ungdomar anställda som feriearbetare.
Ungdomarnas arbete fördelades på 150 personer i kommunens verksamheter,
61 i föreningslivet och 51 hos privata företag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 37 (forts)

Dnr 2015-000122

Motion - De som lever på försörjningsstöd och har
arbetsförmåga ska erbjudas arbete i kommunens regi
Socialnämnden anslog 2015 en budget på 540 tkr för OSA-anställningar
(Offentligt Skyddad Anställning). Under året var 11 personer, i olika
sysselsättningsgrader och tidsperioder anställda i kommunen via denna
åtgärd.
AME arbetar även med det kommunala aktivitetsansvaret vilket innebär att
de söker upp och erbjuder aktiviteter till ungdomar som hoppat av gymnasiet
eller av olika anledningar inte fullgjort gymnasieskolan. Målgruppen är
ungdomar 16 - 20 år.
Utöver det så driver kommunen ett antal projekt för att möjliggöra inträde på
arbetsmarkanden:

Justerandes sign

•

Enheten driver projektet Kongero med medel ansökta från ESF
(europeiska socialfonden) i syfte att stödja kommunens arbetsgivare när
det gäller att ta emot arbetssökande till sina företag. ESF beslutade i juni
2015 att prioritera vår ansökan och beviljade 4,9 milj.kr för att
genomföra projektet som startade i oktober 2015 och skall pågå till
september 2018.

•

AME samverkar med Regionförbundet och länets övriga kommuner med
ett ESF projektet UVAS (unga som varken arbetar eller studerar).
Målgruppen är ungdomar mellan 16-24 år. Projektet har beviljades medel
och startade i juni 2015. Projektet beräknas pågå till december 2017.

•

AME har i samverkan med arbetsförmedlingen drivit projektet
etableringskoordinator. Projektet syftar till att nyanlända skall erbjudas
jobb eller praktik under sina två första år i Sverige. Verksamheten
flyttades till integrationsavdelningen i oktober 2015.

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 37 (forts)

Dnr 2015-000122

Motion - De som lever på försörjningsstöd och har
arbetsförmåga ska erbjudas arbete i kommunens regi
•

Krokoms kommun är en av 17 kommuner som uttagits att delta i
Försäkringskassan projekt resursutvärdering som startade i oktober 2014.
AME har utsett en Case Manager som deltagit i utbildning tillsammans
med handläggare från övriga kommuner. Syftet med projektet är att
ungdomar under 30 år med aktivitetsersättning skall vägledas ut i jobb
eller studier. Projektet beräknas pågå t.o.m. mars 2017.

•

Kommunen har från samordningsförbundet fått bifall på ansökan för
projekt ”kom i jobb” som startade i februari 2015. Projektet syftar till att
personer som lever på försörjningsstöd skall få möjlighet till
självförsörjning genom arbete. Under 2015 har 10 personer fått
anställning i projektet.
Projektet ansöker i ett särskilt ärende till socialnämnden om förlängning
under 2016 och att det därefter ska utvärderas.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 april 2016, § 76
Tjänsteutlåtande 26 februari 2016
Kommunfullmäktige 29 april 2015 § 32
Motion ” De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska
erbjudas arbete i kommunens regi”
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 37 (forts)

Dnr 2015-000122

Motion - De som lever på försörjningsstöd och har
arbetsförmåga ska erbjudas arbete i kommunens regi
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Motionsställaren
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 38

Dnr 2016-000021

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Till ny ersättare i överförmyndarnämnden väljs Maj-Britt Edfeldt,
S, efter Leif Jonsson, S.
2

Till ny ledamot i socialnämnden väljs Alf Högström, S, efter
Christer Toft, S.

3

Till ny ersättare i socialnämnden väljs Sune Elvstål, S, efter Alf
Högström, S.

4

Till ny ledamot i socialnämnden väljs Ulla Jönsson, S, efter Yvonne
Rosvall, S.

5

Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden väljs Ylva
Salomonsson, S, efter Lars Nilsson, S.

6

Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden väljs Gabriella
Carlsson, S, efter Gunilla Sjögren, S.

7

Till ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Peter Grundström, S, efter
Yvonne Rosvall, S.

8

Till ny ledamot i Jämtkrafts styrelse väljs Björn Hammarberg, M,
efter Linus Kimselius, M.

9

Som nytt ombud till bolagsstämma för Krokomsbostäder AB väljs
Björn Hammarberg, M, efter Linus Kimselius, M.

10 Björn Hammarbergs, M, avsägelse för uppdraget som ombud till
Sveriges Vattenkraftskommuners årsstämma godkänns.
11 Till nytt ombud för Sveriges Vattenkraftskommuners årsstämma
väljs Anders Berglund, M, efter Björn Hammarberg, M.
12 Till ombud för Inlandskommunernas ekonomiska förenings
bolagsstämma väljs Anders Berglund, M.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 38 (forts)

Dnr 2016-000021

Valärenden
Ny ersättare i överförmyndarnämnden ska väljas istället för Leif
Jonsson, S.
Det finns förslag om att välja Maj-Britt Edfeldt, S, till ny ersättare i
överförmyndarnämnden efter Leif Jonsson, S.
Efter fråga på att välja Maj-Britt Edfeldt, S, till ny ersättare i
överförmyndarnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Ny ledamot i socialnämnden ska väljas efter Christer Toft, S.
Det finns förslag om att välja Alf Högström, S, till ny ledamot i
socialnämnden efter Christer Toft, S.
Efter fråga på att välja Alf Högström, S, till ny ledamot i socialnämnden
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Ny ersättare i socialnämnden ska väljas efter Alf Högström,
S.
Förslag finns om att välja Sune Elvstål, S, till ny ersättare i efter Alf
Högström, S.
Efter fråga på att välja Sune Elvstål till ny ersättare i socialnämnden
efter Alf Högström, S, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Ny ledamot i socialnämnden ska väljas efter Yvonne Rosvall, S.
Förslag finns om att välja Ulla Jönsson, S, till ny ledamot i
socialnämnden efter Yvonne Rosvall, S.
Efter fråga på att välja Ulla Jönsson, S, till ny ledamot i socialnämnden
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 38 (forts)

Dnr 2016-000021

Valärenden
Ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden ska väljas efter Lars Nilsson,
S.
Förslag finns om att välja Ylva Salomonsson, S, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Lars Nilsson, S.
Efter fråga på att välja Ylva Salomonsson, S, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden ska väljas efter Gunilla
Sjögren, S.
Förslag finns om att välja Gabriella Carlsson, S, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Gunilla Sjögren, S.
Efter fråga på att välja Gabriella Carlsson, S, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Ny ersättare ska väljas till kommunstyrelsen efter Yvonne Rosvall, S.
Förslag finns om att välja Peter Grundström, S, till ny ersättare i
kommunstyrelsen efter Yvonne Rosvall, S.
Efter fråga på att välja Yvonne Rosvall, S, till ny ersättare i
kommunstyrelsen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 38 (forts)

Dnr 2016-000021

Valärenden
Ny ledamot i styrelse för Jämtkraft AB ska väljas efter Linus Kimselius,
M.
Förslag finns om att välja Björn Hammarberg, M, till ny ledamot i
styrelse för Jämtkraft AB efter Linus Kimselius, M.
Efter fråga på att välja Björn Hammarberg, M, till ny ledamot i styrelse
för Jämtkraft AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Nytt ombud till bolagsstämma för Krokomsbostäder AB ska väljas efter
Linus Kimselius, M.
Förslag finns om att välja Björn Hammarberg, M, som nytt ombud till
bolagsstämma för Krokomsbostäder AB efter Linus Kimselius, M.
Efter fråga på att välja Björn Hammarberg, M, som nytt ombud till
bolagsstämma för Krokomsbostäder AB finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Björn Hammarberg, M, frånsäger sig uppdraget som ombud till Sveriges
Vattenkraftskommuners årsstämma.
Efter fråga på att godkänna Björn Hammarbergs avsägelse finner ordförande
att kommunfullmäktige godkänner den.
_____
Nytt ombud för Sveriges Vattenkraftskommuners årsstämma ska väljas
istället för Björn Hammarberg, M.
Förslag finns om att välja Anders Berglund, M, till som nytt ombud till
Sveriges Vattenkraftskommuners årsstämma istället för Björn Hammarberg,
M.
Efter fråga på att välja Anders Berglund, M, som nytt ombud till Sveriges
Vattenkraftskommuners årsstämma finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 38 (forts)

Dnr 2016-000021

Valärenden
Ombud för Inlandskommunernas ekonomiska förenings bolagsstämma ska
väljas.
Förslag finns om att välja Anders Berglund, M, till ombud för
Inlandskommunernas ekonomiska förenings bolagsstämma.
Efter fråga på att välja Anders Berglund, M, som ombud till
Inlandskommunernas ekonomiska förenings bolagsstämma finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
De valda
De som har avsagt sig
Överförmyndarnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Jämtkraft AB
Krokomsbostäder AB
Sveriges Vattenkraftskommuner
Inlandskommunernas ekonomiska förening
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 39

Dnr 2016-000047

Meddelanden
1
2

3

Justerandes sign

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 160212
Socialnämnden: 160216, protokollsutdrag § 26, rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS 2015, kvartal 4
Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen, Nyskapande Jämtland Härjedalen: 160123,
Innovationsprogram för Jämtland Härjedalen

4

Dnr 28
Naboer AB: 160406, VD brev kvartal 1, 2016

5

Familjerådgivningen: verksamhetsberättelse/årsberättelse 2015

6

Dnr KS 15/209
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 160216, § 11, svar på
medborgarförslag Parkour-, skatepark och cykelcrosspark

7

Dnr KS 15/239
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 160216, § 12, svar på
medborgarförslag Hundrastgård i Krokom

8

Dnr KS 16/096
Håkan Larsson: 160314, rapport från seminariet Grensekryssende
relasjoner, Trondheim.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 39 (forts)

Dnr 2016-000047

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
A

B

C

D

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 15/211
Motion – Simundervisning för vuxna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
Dnr KS 15/212
Motion - Ökad trafiksäkerhet, Tängvägen i Ås
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
Dnr KS 15/274
Motion – Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige
senast i april 2016. Motionen återremitterades vid fullmäktige den 27
april 2016.
Dnr KS 15/321
Motion Mät skolelevers sjukfrånvaro
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast den 7 december 2016.
Dnr KS 16/015
Medborgarförslag – Översyn av upptagningsområde för skolbarn i
Lundsjön.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast vid sitt möte den 7 juni 2016.
Dnr KS 16/046
Motion – Förskola med inriktning djur och natur.
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i
fullmäktige senast i februari 2017.
Dnr KS 16/075
Motion – Återinförande av verksamheten personliga ombud.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i fullmäktige
senast i februari 2017.

Utdragsbestyrkande

Sida

68(70)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 april 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 39 (forts)

Dnr 2016-000047

Meddelanden
H

I

J

K

L

Dnr KS 16/076
Motion – Underlätta och stimulera rekrytering av deltidsbrandkår.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i februari 2017.
Dnr KS 2016/112
Motion – Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara
vegetarisk. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar
i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/117
Motion – Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms
kommuns skolor. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för svar i fullmäktige senast den 28 september 2016.
Dnr KS 2016/124
Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett
långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/123
Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom
att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.

Dnr KS 2016/125
M Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta platser ex
vid rondeller, broar, gator och torg. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast den 26 oktober
2016.
N

Justerandes sign

Dnr KS 2016/067
Medborgarförslag – Mötesplats i centrala Krokom där människor i olika
åldrar kan mötas för olika aktiviteter och gemenskap.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för svar i
fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 40

Dnr 2016-000053

Avslutning
Ordförande tackar kommunfullmäktige för dagens möte.
_____

Justerandes sign
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KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

27 april 2016

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 24
§ 35

L
L
L
L
E
E

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
(E)

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

E
E
E
E

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

(L)

Ja

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Elisabeth Svensson
Björn Hammarberg
Jannike Hillding (Stina Kimselius)
Marcus Färnström (Roger Nilsson)
Roland Larsamo
Anders Norén
Stina Kimselius
Roger Nilsson
Anders Berglund
Centerpartiet:
Maria Söderberg
Gunnar Hellström
Karin Wallén
Hans Åsling
Cristine Persson (Bengt Nord)
Malin Bergman (Kurt-Olov Göransson)
Håkan Larsson
Andreas Axelsson (Örjan Ernehed)
Lena Andersson
Leif Jönsson (Olof Hedman)
Håkan Schüberg
Jenny Henriksson (Karin Häggqvist)
Olle Arnsten
Bengt Nord
Tony Fick
Karin Häggqvist
Olof Hedman
Örjan Ernehed ej §§ 23-40
Kurt-Olov Göransson
Pernilla Jontegård
Kristdemokraterna:
Lena Persson
Michael Sandberg
Rune Mellergård
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KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

27 april 2016

2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 24
§ 35

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

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

E

Nej

Nej

E
E

Nej
Nej

Nej
Nej

E

Nej

Nej

L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson
Katarina Rosberg
Stefan Fax (Kjell Svemark)
Peter Grundström
Maria Jacobsson ej §§ 23-40
Alf Högström (Judith Hult)
Birger Backlund
Erika Öhlin ej §§ 24-40
Simon Rosberg (Ulla Jönsson)
Anki Syversen (Per-Erik Berglund)
Leif Jonsson
Karin Juleshaug ej §§ 24-40
Göran Carlsson
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Anna Olsson
Judith Hult
Sune Elvstål
Ulla Jönsson
Pär-Erik Berglund
Annika Hansson
Kjell Svemark
Alf Edfeldt
Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Eva-Britt Jonsson
Fredrik Olofsson
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KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

27 april 2016

3

Närvaro

Omröstningar
§ 24
§ 35

L
L

Avstår
Avstår

Ja
Ja

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L
L

Avstår
Avstår
Avstår

Avstår
Avstår
Avstår

Vid upprop

33 L
10 E

19 Ja
17 Nej
5 Avst
41

21 Ja
17 Nej
3 Avst
41

§

Anteckningar

Miljöpartiet - de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´
Marianne Hallsten
Sverigedemokraterna

43
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