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Kf § 18

Dnr 2013-000081

Öppnande och informationsärenden
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna till dagens möte och
öppnar sammanträdet kl 10.00.
_____
Parentation hålls för John Tulander, Tulleråsen. John Tulander var under
många år ordförande i Krokoms kommunfullmäktige.
Parentation hålls för Karl-Axel Ledung, Lillholmsjö,. Karl-Axel Ledung var
ledamot i kommunens Handikappråd.
En tyst minut hålls för att hedra deras minne.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 24 april. Kallelsen har skickats till ledamöter och
ersättare den 18 april 2013.
_____
Vid upprop noteras 33 ledamöter och 10 ersättare
_____
Fullmäktige får information enligt följande;
*

Individ- och familjeomsorgen, Helena Westin, chef

*

Jämtkraft AB, Anders Eriksson, VD och Mikael Hagman,
projektledare

*

Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordf
- Demokratidagar, redovisar vid fullmäktige 11 juni 2013

*

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordf
- Coompanion, årsmöte
- Visning av film där ett dagbrott, i Oviken, av alunskiffer visualiseras

*

Vaajma, Tommie Jirhed, projektledare

_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.15-13.00,
överläggningar klockan 14.20-14.25 samt för fika klockan 14.40-15.15.
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Dnr 2013-000082

Allmänhetens frågestund
Lennart Nilsson, Krokom, ställer fråga om det uppdrag som
kommunstyrelsen fick den 12 juni 2012, i samband med besvarande av
medborgarförslaget – Skapa Visionen Krokom 2025. Uppdraget var att se
över frågan om en utvecklingsgrupp i Krokoms kommun.
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.
Rolf Lilja, S, yttrar sig också.
_____
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Dnr 2013-000097

Medborgarförslag - Busslinga som inkluderar många
byar
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Medborgarförslaget är spännande och inspirerande. Tyvärr skulle
medborgarförslaget bli alltför dyrt att genomföra rakt av idag. Men
kommunen har börjat en övergripande översyn av kollektivtrafiken,
som inleds med ett arbete med att se om skolskjutsar och vanlig
busstrafik kan kombineras för att både spara pengar och skapa flera
möjligheter att resa. Medborgarförslaget visar på precis rätt sätt att
tänka, och kommer att vara en inspiration i detta arbete.
____________________________________________________
Bakgrund
Kollektivt resande sker i Krokoms kommun i flera olika former:
- Det som kallas för kollektivtrafiken är de tåg, bussar och taxibilar som går i
linjetrafik, som alla får köpa biljett och åka med på. De har ett linjenummer t
ex buss 154.
- Skolskjutsar är de bussar och taxibilar som skjutsar till skolan. Ingen annan
får åka med.
- Färdtjänst är särskilda bilar som kan beställas av de som har särskilda
behov och har fått kommunalt beslut om att få åka färdtjänst. Färdtjänsten
ska beställas i förväg, och ingen annan får åka med.
2012 kostade kollektivtrafiken Krokoms kommun 6,2 mkr. Landstinget
betalade ungefär lika mycket eftersom i Jämtlands län delar kommunerna
och Landstinget på kostnaderna för kollektivtrafiken. Tillsammans täcker
bidragen från kommunerna och landstinget ungefär 60% av
kollektivtrafikens kostnader. Resten betalar resenärerna när de köper
biljetter.
Det innebär att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i Krokoms
kommun är nästan 3 gånger mer än vad Krokoms kommun betalar, dvs 6,2
mkr x 2 + 5,0 mkr (40%) = 17,4 mkr
Sedan 2009 har kostnaderna för enbart kollektivtrafiken ökat för Krokoms
kommun med närmare 65%. Det är en kostnadsutveckling som är djupt
oroande, och som verkar fortsätta.
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Dnr 2013-000097

Medborgarförslag - Busslinga som inkluderar många
byar
2012 kostade skolskjutsar och elevkort Krokoms kommun 11,9 mkr + 3,9
mkr = 15,8 mkr. Skolskjutsar upphandlas enligt lagen. En upphandling
pågår, och vi befarar att kostnaderna kan komma att öka med flera miljoner
kronor.
2012 kostade färdtjänsten Krokoms kommun 4,8 mkr. Även färdtjänst håller
på och upphandlas för kommande år, och befaras bli dyrare.
Det innebär att kollektivt resande kostade Krokoms kommun i avrundade
summor sammanlagt 6,2 + 15,8 + 4,8 = 26,8 mkr 2012.
Detta kan jämföras med Barn- och utbildningsnämndens totala budget 2012
på 243,2 mkr, och kommunens sammanlagda budget 2012 på 736,6 mkr.
Vi tror att det måste gå att få ut mer för pengarna, och därför håller Krokoms
kommun på att utreda möjlighet att lägga ihop kollektivtrafiken
(linjetrafiken), skolskjuts och kanske även delar av färdtjänsten. Detta en del
av en övergripande översyn av kollektivtrafiken i kommunen som kommer
att genomföras.
Kommunen kommer även att se över vad det skulle kosta att låta alla
ungdomar mellan 6-19 år åka buss gratis, som Åre kommun gjort. De
preliminära siffrorna visar tyvärr att detta skulle kosta 5-6 miljoner kronor
att genomföra, men det är möjligt att kostnaderna kan bli lägre i samband
med en överflyttning av skolskjutsar till linjetrafik.
Förslagsställarna föreslår följande:
”Vi vill ha en busslinga som inkluderar många byar. Busslingan skulle kunna
gå: Änge, Tulleråsen, Nordannälden, Krokom, Nälden, Valne, Alsen, Kluk,
Kaxås, Änge, Tulleråsen, Landön, Enarsvedjan, Rönnfors, Änge....Slinga
skulle kunna gå som en åtta. Om busslingan går kan personer från alla byar
(även vuxna) få ett bättre socialt umgänge. Byarna kan samarbeta bättre och
personer som ska på träning, träffa kompisar eller plugga tillsammans, har
möjligheter att göra det även fast de inte har någon möjlighet till
bilskjuts/körkort. En busslinga kan ge möjlighet till fler aktiviteter. Det
skulle även ge fler valmöjligheter beroende vilken skola man väljer att gå på.
Om bussarna på slingan går åt olika håll så skulle den kunna ersätta
skolskjutsen. Vi vill att slingan ska gå minst tre gånger om dagen. Morgon,
eftermiddag och kväll. Och även senare på kvällen och på helger och lov.”
Busslinga. Kostnad: 600.000 – 700.000 kr/år.
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Medborgarförslag - Busslinga som inkluderar många
byar
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Thomas Johnsson, reseplanerare
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Dnr 2013-000101

Medborgarförslag - Busskort och fritidskort till alla
elever
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige återremitterar medborgarförslaget med
motiveringen att svaret ska gälla elever i årskurs 7-9.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kollektivt resande sker i Krokoms kommun i flera olika former:
- Det som kallas för kollektivtrafiken är de tåg, bussar och taxibilar som går i
linjetrafik, som alla får köpa biljett och åka med på. De har ett linjenummer t
ex buss 154.
- Skolskjutsar är de bussar och taxibilar som skjutsar till skolan. Ingen annan
får åka med.
- Färdtjänst är särskilda bilar som kan beställas av de som har särskilda
behov och har fått kommunalt beslut om att få åka färdtjänst. Färdtjänsten
ska beställas i förväg, och ingen annan får åka med.
2012 kostade kollektivtrafiken Krokoms kommun 6,2 mkr. Landstinget
betalade ungefär lika mycket eftersom i Jämtlands län delar kommunerna
och Landstinget på kostnaderna för kollektivtrafiken. Tillsammans täcker
bidragen från kommunerna och landstinget ungefär 60% av
kollektivtrafikens kostnader. Resten betalar resenärerna när de köper
biljetter.
Det innebär att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i Krokoms
kommun är nästan 3 gånger mer än vad Krokoms kommun betalar, dvs 6,2
mkr x 2 + 5,0 mkr (40%) = 17,4 mkr
Sedan 2009 har kostnaderna för enbart kollektivtrafiken ökat för Krokoms
kommun med närmare 65%. Det är en kostnadsutveckling som är djupt
oroande, och som verkar fortsätta.
2012 kostade skolskjutsar och elevkort Krokoms kommun 11,9 mkr + 3,9
mkr = 15,8 mkr. Skolskjutsar upphandlas enligt lagen. En upphandling
pågår, och vi befarar att kostnaderna kan komma att öka med flera miljoner
kronor.
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Dnr 2013-000101

Medborgarförslag - Busskort och fritidskort till alla
elever
2012 kostade färdtjänsten Krokoms kommun 4,8 mkr. Även färdtjänst håller
på och upphandlas för kommande år, och befaras bli dyrare.
Det innebär att kollektivt resande kostade Krokoms kommun i avrundade
summor sammanlagt 6,2 + 15,8 + 4,8 = 26,8 mkr 2012.
Detta kan jämföras med Barn- och utbildningsnämndens totala budget 2012
på 243,2 mkr, och kommunens sammanlagda budget 2012 på 736,6 mkr.
Vi tror att det måste gå att få ut mer för pengarna, och därför håller Krokoms
kommun på att utreda möjlighet att lägga ihop kollektivtrafiken
(linjetrafiken), skolskjuts och kanske även delar av färdtjänsten. Detta en del
av en övergripande översyn av kollektivtrafiken i kommunen som kommer
att genomföras.
Kommunen kommer även att se över vad det skulle kosta att låta alla
ungdomar mellan 6-19 år åka buss gratis, som Åre kommun gjort. De
preliminära siffrorna visar tyvärr att detta skulle kosta 5-6 miljoner kronor
att genomföra, men det är möjligt att kostnaderna kan bli lägre i samband
med en överflyttning av skolskjutsar till linjetrafik.
Förslagsställarna föreslår följande:
”Det är orättvist för att inte alla har möjligheten att köpa fritidskort. Alla
elever borde ha samma möjlighet att ta sig till och delta i olika aktiviteter.
Bättre för miljön om alla åker buss. Miljön tar skada om alla åker varsin bil
till sina aktiviteter. Vi vill att ni tittar på möjligheterna och genomför det så
att alla högstadieelever i krokoms kommun får samma möjligheter att resa.”
Idag har 272 elever i grundskolan elevkort. Kostnad elevkort 630:Kostnad: 171.360 kr/termin.
Idag går ca 1870 elever i grundskolan 1870-272 = 1598 elever
1598 x 630 = 1 006 740 kr/termin
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Dnr 2013-000101

Medborgarförslag, Busskort och fritidskort till alla
elever
Yrkanden/förslag
Britt Carlsson, S, yrkar på återremiss av ärendet för besvarande av frågan
som enbart gäller elever i årskurserna 7-9. Svaret till dagens möte gäller alla
elever.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget. Till det har kommit ett återremissyrkande.
Ordförande ställer först proposition på det formella yrkandet om återremiss.
Efter proposition på om förslaget 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 avgöras senare, återremiss, röstar Nej.
Med 24 Ja och 19 Nej finner ordförande att ärendet återremitteras för att
avgöras senare. Motivering till återremissen är att svaret ska gälla de elever
som går i årskurserna 7-9.
Vid minoritetsåterremiss, som det här är, krävs endast 1/3 av rösterna.
Kopia till
Thomas Jonsson, reseplanerare
Kommunstyrelsen
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Dnr 2013-000104

Medborgarförslag - Skolskjutsar i Föllingebygden
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Förslagsställarens önskemål är vällovligt men svårt att tillgodose då
merkostnaden skulle bli alltför hög.
________________________________________________________
Bakgrund
Kollektivt resande sker i Krokoms kommun i flera olika former:
- Det som kallas för kollektivtrafiken är de tåg, bussar och taxibilar som går i
linjetrafik, som alla får köpa biljett och åka med på. De har ett linjenummer t
ex buss 154.
- Skolskjutsar är de bussar och taxibilar som skjutsar till skolan. Ingen annan
får åka med.
- Färdtjänst är särskilda bilar som kan beställas av de som har särskilda
behov och har fått kommunalt beslut om att få åka färdtjänst. Färdtjänsten
ska beställas i förväg, och ingen annan får åka med.
2012 kostade kollektivtrafiken Krokoms kommun 6,2 mkr. Landstinget
betalade ungefär lika mycket eftersom i Jämtlands län delar kommunerna
och Landstinget på kostnaderna för kollektivtrafiken. Tillsammans täcker
bidragen från kommunerna och landstinget ungefär 60% av
kollektivtrafikens kostnader. Resten betalar resenärerna när de köper
biljetter.
Det innebär att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i Krokoms
kommun är nästan 3 gånger mer än vad Krokoms kommun betalar, dvs 6,2
mkr x 2 + 5,0 mkr (40%) = 17,4 mkr
Sedan 2009 har kostnaderna för enbart kollektivtrafiken ökat för Krokoms
kommun med närmare 65%. Det är en kostnadsutveckling som är djupt
oroande, och som verkar fortsätta.
2012 kostade skolskjutsar och elevkort Krokoms kommun 11,9 mkr + 3,9
mkr = 15,8 mkr. Skolskjutsar upphandlas enligt lagen. En upphandling
pågår, och vi befarar att kostnaderna kan komma att öka med flera miljoner
kronor.
2012 kostade färdtjänsten Krokoms kommun 4,8 mkr. Även färdtjänst håller
på och upphandlas för kommande år, och befaras bli dyrare.
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Dnr 2013-000104

Medborgarförslag - Skolskjutsar i Föllingebygden
Det innebär att kollektivt resande kostade Krokoms kommun i avrundade
summor sammanlagt 6,2 + 15,8 + 4,8 = 26,8 mkr 2012.
Detta kan jämföras med Barn- och utbildningsnämndens totala budget 2012
på 243,2 mkr, och kommunens sammanlagda budget 2012 på 736,6 mkr.
Vi tror att det måste gå att få ut mer för pengarna, och därför håller Krokoms
kommun på att utreda möjlighet att lägga ihop kollektivtrafiken
(linjetrafiken), skolskjuts och kanske även delar av färdtjänsten.
Kommunen kommer även att se över vad det skulle kosta att låta alla
ungdomar mellan 6-19 år åka buss gratis, som Åre kommun gjort. De
preliminära siffrorna visar tyvärr att detta skulle kosta 5-6 miljoner kronor
att genomföra, men det är möjligt att kostnaderna kan bli lägre i samband
med en överflyttning av skolskjutsar till linjetrafik.
Förslagsställarna föreslår följande:
”Som det är nu så åker skolskjutsen från Laxsjö in i Ottsjön, vilket tar ca 25
minuter extra. Bussen går 07.25 från Laxsjö på morgonen och är framme på
skolan (Cederbergsskolan) 08.10. Om Ottsjön får en taxi åtminstone till
Lövsjökorsningen så skulle bussen kunna gå 25 minuter senare från Laxsjö
på morgonen.”
Taxi till Lövsjökorsningen. Kostnad: ca 99 000 kr/år
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med följande:
Förslagsställarens önskemål är vällovligt men svårt att tillgodose då
merkostnaden skulle bli alltför hög.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Thomas Jonsson, reseplanerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(65)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 maj 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 23

Dnr 2013-000105

Medborgarförslag - Bussförbindelser i Föllingeområdet
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Förslagsställarnas önskemål visar på svårigheten att
tillhandahålla bra kollektivtrafik i glesbygden till ett rimligt pris.
Tyvärr skulle förslagen i medborgarförslaget bli alltför dyra att
genomföra idag. Men kommunen har börjat en övergripande översyn
av kollektivtrafiken, som inleds med ett arbete med att se om
skolskjutsar och vanlig busstrafik kan kombineras för att både spara
pengar och skapa flera möjligheter att resa. Önskemålen i
medborgarförslaget kommer att tas med i denna översyn.
_____________________________________________________
Bakgrund
Kollektivt resande sker i Krokoms kommun i flera olika former:
- Det som kallas för kollektivtrafiken är de tåg, bussar och taxibilar som går i
linjetrafik, som alla får köpa biljett och åka med på. De har ett linjenummer t
ex buss 154.
- Skolskjutsar är de bussar och taxibilar som skjutsar till skolan. Ingen annan
får åka med.
- Färdtjänst är särskilda bilar som kan beställas av de som har särskilda
behov och har fått kommunalt beslut om att få åka färdtjänst. Färdtjänsten
ska beställas i förväg, och ingen annan får åka med.
2012 kostade kollektivtrafiken Krokoms kommun 6,2 mkr. Landstinget
betalade ungefär lika mycket eftersom i Jämtlands län delar kommunerna
och Landstinget på kostnaderna för kollektivtrafiken. Tillsammans täcker
bidragen från kommunerna och landstinget ungefär 60% av
kollektivtrafikens kostnader. Resten betalar resenärerna när de köper
biljetter.
Det innebär att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i Krokoms
kommun är nästan 3 gånger mer än vad Krokoms kommun betalar, dvs 6,2
mkr x 2 + 5,0 mkr (40%) = 17,4 mkr
Sedan 2009 har kostnaderna för enbart kollektivtrafiken ökat för Krokoms
kommun med närmare 65%. Det är en kostnadsutveckling som är djupt
oroande, och som verkar fortsätta.
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Dnr 2013-000105

Medborgarförslag - Bussförbindelser i Föllingeområdet
2012 kostade skolskjutsar och elevkort Krokoms kommun 11,9 mkr + 3,9
mkr = 15,8 mkr. Skolskjutsar upphandlas enligt lagen. En upphandling
pågår, och vi befarar att kostnaderna kan komma att öka med flera miljoner
kronor.
2012 kostade färdtjänsten Krokoms kommun 4,8 mkr. Även färdtjänst håller
på och upphandlas för kommande år, och befaras bli dyrare.
Det innebär att kollektivt resande kostade Krokoms kommun i avrundade
summor sammanlagt 6,2 + 15,8 + 4,8 = 26,8 mkr 2012.
Detta kan jämföras med Barn- och utbildningsnämndens totala budget 2012
på 243,2 mkr, och kommunens sammanlagda budget 2012 på 736,6 mkr.
Vi tror att det måste gå att få ut mer för pengarna, och därför håller Krokoms
kommun på att utreda möjlighet att lägga ihop kollektivtrafiken
(linjetrafiken), skolskjuts och kanske även delar av färdtjänsten. Detta en del
av en övergripande översyn av kollektivtrafiken i kommunen som kommer
att genomföras.
Kommunen kommer även att se över vad det skulle kosta att låta alla
ungdomar mellan 6-19 år åka buss gratis, som Åre kommun gjort. De
preliminära siffrorna visar tyvärr att detta skulle kosta 5-6 miljoner kronor
att genomföra, men det är möjligt att kostnaderna kan bli lägre i samband
med en överflyttning av skolskjutsar till linjetrafik.
Förslagsställaren föreslår följande:
”Vi vill ha en buss från Östersund till Föllinge på söndags eftermiddagar.
Det går inte en enda sådan buss idag.”
”Vi vill också ha en buss från Föllinge till Valsjbyn/Laxsjö en vardag i
veckan. Då hade man till exempel kunnat stanna kvar i Föllinge efter skolan
på fritidsgården eller någon idrottsaktivitet.”
Östersund - Föllingeområdet på söndag eftermiddag. Kostnad: ca 86 000
kr/år.
Föllinge - Valsjöbyn. Kostnad: ca 92 000 kr/år.
Föllinge – Laxsjö. Kostnad: ca 184 000 kr/år.
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Dnr 2013-000105

Medborgarförslag - Bussförbindelser i Föllingeområdet
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Thomas Jonsson, reseplanerare
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Medborgarförslag - Tillgång till elevkortet för att
möjliggöra köp av fritidsmärke
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Förslagsställarna visar på en svårlöst orättvisa, som kommunen
är väl medveten om. Tyvärr skulle medborgarförslaget bli alltför
dyrt att genomföra rakt av idag. Men kommunen har börjat en
övergripande översyn av kollektivtrafiken, som inleds med ett
arbete med att se om skolskjutsar och vanlig busstrafik kan
kombineras för att både spara pengar och skapa flera
möjligheter att resa. Vi kommer att utreda möjligheten att låta alla
ungdomar åka buss gratis året runt. Det är för tidigt att lova något, men
vi hoppas utredningarna ska visa på en lösning.
_______________________________________________________
Bakgrund
Kollektivt resande sker i Krokoms kommun i flera olika former:
- Det som kallas för kollektivtrafiken är de tåg, bussar och taxibilar som går i
linjetrafik, som alla får köpa biljett och åka med på. De har ett linjenummer t
ex buss 154.
- Skolskjutsar är de bussar och taxibilar som skjutsar till skolan. Ingen annan
får åka med.
- Färdtjänst är särskilda bilar som kan beställas av de som har särskilda
behov och har fått kommunalt beslut om att få åka färdtjänst. Färdtjänsten
ska beställas i förväg, och ingen annan får åka med.
2012 kostade kollektivtrafiken Krokoms kommun 6,2 mkr. Landstinget
betalade ungefär lika mycket eftersom i Jämtlands län delar kommunerna
och Landstinget på kostnaderna för kollektivtrafiken. Tillsammans täcker
bidragen från kommunerna och landstinget ungefär 60% av
kollektivtrafikens kostnader. Resten betalar resenärerna när de köper
biljetter.
Det innebär att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i Krokoms
kommun är nästan 3 gånger mer än vad Krokoms kommun betalar, dvs 6,2
mkr x 2 + 5,0 mkr (40%) = 17,4 mkr
Sedan 2009 har kostnaderna för enbart kollektivtrafiken ökat för Krokoms
kommun med närmare 65%. Det är en kostnadsutveckling som är djupt
oroande, och som verkar fortsätta.
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Dnr 2013-000108

Medborgarförslag - Tillgång till elevkortet för att
möjliggöra köp av fritidsmärke
2012 kostade skolskjutsar och elevkort Krokoms kommun 11,9 mkr + 3,9
mkr = 15,8 mkr. Skolskjutsar upphandlas enligt lagen. En upphandling
pågår, och vi befarar att kostnaderna kan komma att öka med flera miljoner
kronor.
2012 kostade färdtjänsten Krokoms kommun 4,8 mkr. Även färdtjänst håller
på och upphandlas för kommande år, och befaras bli dyrare.
Det innebär att kollektivt resande kostade Krokoms kommun i avrundade
summor sammanlagt 6,2 + 15,8 + 4,8 = 26,8 mkr 2012.
Detta kan jämföras med Barn- och utbildningsnämndens totala budget 2012
på 243,2 mkr, och kommunens sammanlagda budget 2012 på 736,6 mkr.
Vi tror att det måste gå att få ut mer för pengarna, och därför håller Krokoms
kommun på att utreda möjlighet att lägga ihop kollektivtrafiken
(linjetrafiken), skolskjuts och kanske även delar av färdtjänsten. Detta en del
av en övergripande översyn av kollektivtrafiken i kommunen som kommer
att genomföras.
Kommunen kommer även att se över vad det skulle kosta att låta alla
ungdomar mellan 6-19 år åka buss gratis, som Åre kommun gjort. De
preliminära siffrorna visar tyvärr att detta skulle kosta 5-6 miljoner kronor
att genomföra, men det är möjligt att kostnaderna kan bli lägre i samband
med en överflyttning av skolskjutsar till linjetrafik.
Förslagsställaren föreslår följande:
”Enligt barnkonventionen, andra paragraf, står det att alla barn i Sverige ska
bli rättvist behandlade och inge får bli diskriminerade. Man behöver elevkort
för att kunna uppgradera med fritidsmärke. Det blir orättvist dyrt för de som
inte har det. Fyra resor tur och retur till Åre kostar lika mycket som en hel
termins resor för de som har kortet redan. Om man ska idrotta, till exempel
spela så finns närmaste hockey träning i Järpen. Om ni i kommunen värde
sätter idrott för ungdomar bör man satsa på det här förslaget. Idrott och
fysiska aktiviteter lägger grunden för ett hälsosamt liv resor till och från
skolan ska fortfarande gälla efter kommunens reglemente, det vill säga kortet
laddas inte upp med skolresor.”
Idag har 272 elever i grundskolan elevkort. Elevkort: 630:-.
Kostnad: 171 360 kr/termin.
Idag går ca 1870 elever i grundskolan 1870-272 = 1598 elever
1598 x 630 = 1 006 740 kr/termin
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Dnr 2013-000108

Medborgarförslag - Tillgång till elevkortet för att
möjliggöra köp av fritidsmärke
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar att näst sista meningen i svaret, som börjar med
”Samtidigt kommer vi att utreda....”, ändras till att börja med ”Vi kommer att
utreda.....
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget. Till det har kommit ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot ändringsyrkandet.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Thomas Jonsson, reseplanerare
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Dnr 2013-000100

Medborgarförslag - Samlingsplats i Krokom, levande
centrum
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag, med följande:
Kommunen delar förslagsställarnas uppfattning om en samlingslokals
betydelse för orten. En naturlig plats för spontana och organiserade
möten såväl inomhus som utomhus är det som man upplever som
ortens centrum.
Ett sådant centrum, där många människor rör sig idag är området i
anslutning till butikerna vid Genvägen. Då kommunen har förvärvat
före detta Konsumfastigheten har möjligheter att utveckla området
uppstått. Här kan på sikt inrymmas lokaler med kulturaktiviteter.
En arbetsgrupp, där bland annat representanter för ungdomar,
näringsliv och föreningsliv ingår, arbetar med idén att möta upp de
önskemål som finns om en mötesplats/samlingsplats i Krokoms
centrum. Mötesplatsen/samlingsplatsen ska vara öppen för alla, där
kultur och fritid ska kunna mötas, där det finns möjlighet för ett café
och där även biblioteket ska kunna få plats.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en samlingsplats i
Krokoms centrum.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 9 april 2013, § 46
Tjänsteutlåtande 4 april 2013.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, Christer Toft, S, Jörgen Blom, V, och Göte
W Swén, M.
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Dnr 2013-000100

Medborgarförslag - Samlingsplats i Krokom, levande
centrum
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2012-000154

Medborgarförslag - Öppna kommunstyrelsemöten samt
allmänhetens frågestund införs i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige bifaller att kommunstyrelsen inför öppna möten
enligt regelverk, som kommer att gälla från och med den 1 januari
2014.
2
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med regelverk för
öppna kommunstyrelsemöten och nämndsmöten. I beredningen av
regelverket är 8-gruppen, som består av gruppledare för varje
parti, remissgrupp.
3
Kommunfullmäktige avslår införande av ”Allmänhetens frågestund” i
kommunstyrelsen.
____
Bakgrund

I medborgarförslaget föreslås att
1
Krokoms kommun inför ”öppna” kommunstyrelsemöten.
2
”Allmänhetens frågestund” införs vid kommunstyrelsens sammanträden.
3
Förslagsställaren äger rätt att delta i överläggning när kommunstyrelsen
behandlar medborgarförslag.
Sedan den 1 juli 1994 tillåter kommunallagen att fullmäktige medger
nämnderna att själva besluta om att hålla offentliga sammanträden. Syftet
med reformen är att ge mera liv åt den kommunala demokratin. Bakgrunden
är att allt flera beslut har förts över från det offentliga fullmäktige till slutna
nämnder, och då har medborgarnas insyn minskat.
Krokoms kommun kan bidra till delaktighet i den demokratiska processen
samt uppmuntra till samhällsengagemang genom att tillåta intresserade att
åhöra överläggningar och diskussioner i kommunstyrelsen. Undantag är
givetvis sekretessbelagda ärenden och ärenden som avser
myndighetsutövning. Ärenden som är av beredande karaktär kan också
undantas.
Riktlinjer för hur öppna kommunstyrelsemöten samt nämndsmöten skall
hållas tas fram till augusti 2013, där förslag om hur öppna möten kan ske,
och tydliggöras genom ett enkelt regelverk. Andra sätt att öka medborgarnas
insyn ska också undersökas.
Allmänhetens frågestund föreslås även fortsättningsvis endast hållas i
kommunfullmäktige.
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Dnr 2012-000154

Medborgarförslag - Öppna kommunstyrelsemöten samt
allmänhetens frågestund införs i kommunstyrelsen
Enligt Kommunallagen äger förslagsställaren till ett medborgarförslag rätt att
delta i överläggning i ärendet, om fullmäktige så har beslutat. Rätten att yttra
sig när ett medborgarförslag tas upp i nämnd eller styrelse föreslås vara i
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.
I kommunallagen Kap. 6 §19 a stadgas följande:
”En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämnden får
dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har
medgett det. Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den
eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när
nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningen men inte i besluten.
En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden
1
Som avser myndighetsutövning, eller
2
I vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag
(2009:447)”
Samtidigt som detta ärende behandlas pågår en utredning i Krokoms
kommun angående ”Strategi för medborgardialog i Krokoms kommun”
vilket kommer att redovisas på kommunfullmäktige i juni 2013. Allt i syfte
att öka medborgarnas insyn och inflytande över kommunens beslutsfattande.
Enligt nämndernas och styrelsens reglementen har medborgare i Krokoms
kommun, som ställt medborgarförslag, möjlighet att delta i sammanträdet, i
den nämnd/styrelse som berörs, för att yttra sig i sitt medborgarförslag. Det
gäller i de fall kommunfull-mäktige överlåtit till styrelse eller annan nämnd
att besluta i medborgarförslaget.
Underlag för beslut
Utlåtande 26 mars 2013
Medborgarförslag 25 april 2012
Kommunstyrelsen 10 april, 2013§ 58
Förslagsställaren Kurt Folkesson yttrar sig i sitt medborgarförslag.
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Dnr 2012-000154

Medborgarförslag - Öppna kommunstyrelsemöten samt
allmänhetens frågestund införs i kommunstyrelsen
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att det framgår att 8-gruppen
består av gruppledare för varje partigrupp. I övrigt yrkar Maria Söderberg, C,
bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bifalla att kommunstyrelsen inför öppna möten enligt regelverk, som
kommer att gälla från och med den 1 januari 2014.
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med regelverk för öppna
kommunstyrelsemöten och nämndsmöten. I beredningen av regelverket är 8gruppen remissgrupp. Kommunfullmäktige avslår införande av
”Allmänhetens frågestund” i kommunstyrelsen. Det det har kommit ett
ändringsyrkande i punkten 2, i förslag till beslut.
Ordförande kommer att ställa proposition på punkterna var för sig. I punkten
2 ställs grundförslaget mot ändringsyrkandet.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslagets punkt 1 finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller den.
Efter proposition på grundförslagets punkt 2 mot ändringsyrkandet finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
Efter proposition på grundförslagets punkt 3 finner ordförande
kommunfullmäktige bifaller den.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Ola Skyllbäck, kommunchef
Kommunstyrelsens presidium
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Dnr 2012-000072

Medborgarförslag - Sång- och musikunderhållning vid
Blomstergården
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, som
socialnämnden föreslår, med att underhållning på avdelningen
Klövern utförs både enskilt och/eller i mindre grupp av
sysselsättningshandledare.
_______________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag med begäran om bidrag till musikunderhållning på
demensavdelningen Klövern har inkommit. Syftet med särskild underhållning
på avdelning Klövern är att stävja den oro som uppstår hos de boende när de
deltar på underhållning i större sammanhang.
Större aktiviteter och underhållning genomförs i Blomstergårdens lokal
Karlavagnen. Här samlas boenden från alla avdelningar efter behov och
önskemål.
Genom den nyinsatta tjänsten, sysselsättningshandledare, finns även särskilt
anpassade aktiviteter för de boende. Dessa aktiviteter anpassas efter dagsform,
vilja och intresse. Verksamheten bedrivs enskilt och/eller i mindre grupper ute
på avdelningarna, vilket uppfyller syftet med ovanstående begäran.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 mars 2013
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget, som socialnämnden föreslår, med att underhållning på
avdelningen Klövern utförs både enskilt och/eller i mindre grupp av
sysselsättningshandledare.
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Dnr 2012-000072

Medborgarförslag - Sång- och musikunderhållning vid
Blomstergården
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Socialnämnden
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Dnr 2012-000240

Medborgarförslag - Arbetsresor till mötesplats Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige remitterar ärendet till socialnämnden för vidare
handläggning. Nämnden tar själv beslut i medborgarförslaget.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I kommunfullmäktige den 26 september 2012 anmäldes ett medborgarförslag
om fria arbetsresor, för kommunens invånare som lider av psykisk ohälsa,
till mötesverkstaden på Nyheden.
Personer som har dagverksamhet som är beviljat bistånd har möjlighet att
ansöka om arbetsresor. Detta gäller endast i fall där de beviljats
dagverksamhet enligt SOL eller LSS. Vid öppen verksamhet beviljas inte
arbetsresor.
Mötesplats Krokom (eller Mötesverkstaden, som det namnges i
medborgarförslaget) är ett projekt, som finansieras av
Samordningsförbundet, för att bryta social isolering. Projekttiden är 120101131231. Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. För
flera är transport till och från den dagliga verksamheten vid Nyhedens skola
ett problem. Verksamheten är öppen och frivillig, men kan i vissa fall
erbjudas som beviljad dagverksamhet enligt SoL eller LSS. De personer som
har biståndsbeslut för att delta i verksamheten har även möjlighet att ansöka
om arbetsresor.
Ingen annan grupp erbjuds fria arbetsresor utan egenavgift och till ej
biståndsgrundad verksamhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 februari 2013
Medborgarförslag - Arbetsresor till mötesplats Krokom
Socialnämnden 21 februari 2013, § 23
Kommunstyrelsen 10 april 2013, § 59
Medborgarförslagsställaren Lena Berggren, yttrar sig i sitt medborgarförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2 maj 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 28 (forts)

Dnr 2012-000240

Medborgarförslag - Arbetsresor till mötesplats Krokom
Yrkanden/förslag
Fullmäktige ajournerar sig för överläggningar kl 14.20-14.25.
Jörgen Blom, V, yrkar att medborgarförslaget remitteras till socialnämnden
för vidare handläggning och beslut.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget ”Arbetsresor för kommunens invånare som lider av psykisk ohälsa
till Mötesverkstaden på Nyheden”. Till det har kommit ett yrkande om att ärendet
remitteras till socialnämnden för vidare handläggning och beslut.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om att remittera
ärendet till socialnämnden. Nämnden tar också själv beslutet.
Efter proposition på att remittera ärendet till socialnämnden finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2 maj 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 29

Dnr 2013-000083

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Det har inte kommit in några nya motioner eller medborgarförlag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2 maj 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 30

Dnr 2013-000084

Frågor
Sture Marklund, V, frågar, till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om planerad fiskodling i Storsjön.
Maria Söderberg, C, svarar att det inte har kommit in någon ansökan till
Länsstyrelsen ännu. Länsstyrelsen i Västernorrland gör miljöprövningen.
Länsstyrelsen i Jämtlands län vill skaffa sig mer kunskap innan den yttrar sig
i ett sådant ärende. Vid en utbildningsdag den 16 april om klimatpåverkan
informerades även om vattenkvalité i samband med fiskodling i stor skala. I
översiktsplanen kommer vattenkvalitén att belysas.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 31

Dnr 2013-000086

Dialog med revisorerna
Stefan Fax, ordförande i kommunrevisionen, informerar om att
granskningarna för år 2012 nu finns på kommunens hemsida. Revisorerna
har besökt både barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att
kommunicera svar som görs i revisionsgranskningar.
Tillsammans med Deloitte kommer revisorerna att göra granskningar i
*

Avgifter och taxor

*

Kommunens skogsförvaltning

Granskningsrapport som gjordes i maj 2012, i momsrutiner, gjorde att
kommunen kunde återsöka 100.000 kronor i moms.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2 maj 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 32

Dnr 2013-000156

Årsredovisning 2012, Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder
AB år 2012.
2

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i
Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2012, enligt
revisorernas tillstyrkan.
________________

Jäv
Lisa Sallin, M, Ulf Jonasson, C, Göran Carlsson, S, Eva handmark, S,
Yvonne Rosvall, S, Pär-Anders Andersson, C och Elisabeth Svensson, M
deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2012 och
överlämnar den till kommunen.
Bolaget redovisar ett resultat, efter finansiella poster, på 2.219 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 15 april 2013
Årsredovisning 2012, Krokomsbostäder AB 11 april 2013
Revisionsberättelse 15 april 2013
Granskningsrapport, Årsredovisning (PWC) 15 april 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Elisabeth Svensson, M, Jörgen Blom, V och Lisa
Sallin, M.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 32 (forts)

Dnr 2013-000156

Årsredovisning 2012, Krokomsbostäder AB
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2012.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i Krokomsbostäder
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i
aktiebolaget, verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia
Krokomsbostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2 maj 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 33

Dnr 2013-000150

Årsredovisning 2012, Jämtidrottshallen i Ås AB
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Jämtidrottshallen i
Ås AB år 2012.
2

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i
Jämtidrottshallen i Ås AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna
och verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2012,
enligt revisorernas tillstyrkan.
________________________________________

Jäv
Maria Söderberg, C, Christer Toft, S, Jörgen Blom, V och Göte W Swén, M,
deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Bakgrund
Jämtidrottshallen i Ås AB har upprättat årsredovisning för år 2012 och
överlämnar den till kommunen.
Bolaget redovisar ett resultat, efter finansiella poster, på 72 584 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 15 april 2013
Årsredovisning 2012, Jämtidrottshallen i Ås AB 11 april 2013
Revisionsberättelse 15 april 2013
Granskningsrapport, Årsredovisning (PWC) 15 april 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning för Jämtidrottshallen i Ås AB år 2012.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i Jämtidrottshallen i
Ås AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören
i aktiebolaget, verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(65)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 maj 2013
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Dnr 2013-000150

Årsredovisning 2012, Jämtidrottshallen i Ås AB
_____
Kopia till
Jämtidrottshallen i Ås AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(65)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 maj 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 34

Dnr 2013-000125

Årsredovisning 2012, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012.
________________________________________________
Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2012 har upprättats och överlämnas nu till
kommunfullmäktige.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2012 är
+21,9 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har redan vid sitt sammanträde i
februari 2013 beslutat att ur resultatet för 2012 avsätta 6,5 mkr till
resultatutjämningsreserven.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 mars 2013
Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsen 10 april 2013, § 54
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Britt Carlsson, S, Rolf Lilja S, Owen
Laws, MP och Elisabeth Friberg, revisor.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisningen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Alla nämnder
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 35

Dnr 2013-000179

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning
Kommunfullmäktiges beslut
1
Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och
utbildningsnämndens ledamöter, verksamhetsåret 2012, enligt
revisorernas tillstyrkan.
2

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.

3

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.

4

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämndens ledamöter,
verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.

5

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämndens ledamöter,
verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.

6

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.

7

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan samt gemensamma
nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsartiklar, verksamhetsåret 2012 enligt
revisorernas tillstyrkan.

8

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsens
ledamöter, verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.

9
Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.
__________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000179

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning
I revisionsberättelse för år 2012 framgår att de av fullmäktige utsedda
revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnderna samt den för samtliga länets kommuner gemensamma nämnden
för upphandlingssamverkan, i den gemensamma nämnden mellan Jämtlands
läns landsting och länets samtliga kommuner avseende samordnad
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdprodukter
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är
att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Stefan Fax, ordförande i kommunrevisionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja ansvarsfrihet för ledamöter i barn- och utbildningsnämnden,
bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden,
valnämnden, överförmyndarnämnden, gemensamma upphandlingsnämnder samt kommunstyrelsen, verksamhetsåret 2012, enligt
revisorernas tillstyrkan. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Efter proposition på grundförslagets 9 punkter, var för sig, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller dessa.
I handläggningen under punkten 1, för barn- och utbildningsnämnden, deltar
inte Karin Wallén, C, Leo Olofsson, M, Jörgen Blom, V, Pär-Erik Berglund,
S, Eva Ljungdahl, Mp, Roger Nilsson, M, , Leif Olsson, C, Jenny Palin, S,
Katarina Rosberg, S, Dmitar Savic, Mp och Anki Syversén, S.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000179

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning
I handläggningen under punkten 2, för bygg- och miljönämnden, deltar inte
Owen Laws, Mp, Britt Carlsson, S, Gabriella, Kurt-Olov Göransson, C,
Judith Hult S, Bernt Ingebrigtsén, S, Hans Åsling, C och Johnny Olofsson,
M..
I handläggningen under punkten 3, för samhällsbyggnadsnämnden, deltar
inte Göte W Swén, Peter Grundström, S, Eva Ljungdahl, Mp, Sture
Marklund, V, Viveca Asproth, S, och Ensio Gustavsson, S
I handläggningen under punkten 4, för socialnämnden, deltar inte Cristine
Persson, C, Elisabeth Svensson, M, Christer Toft, S, May Johansson, C,
Anki Syversén, S, Karin Juleshaug, S, Pär-Anders Andersson, C, Linus
Kimselius, M och Yvonne Rosvall, S.
I handläggningen under punkten 5, för valnämnden, deltar inte Viveca
Asproth, S, Judith Hult, S, Sture Marklund, V, Jenny Palin, S, Göran
Carlsson, S, Håkan Larsson, C, Kjell Sundholm, KD, och Eva Handmark, S.
I handläggningen under punkten 6, för överförmyndarnämnden, deltar inte
Elisabeth Svensson, M, och Göran Carlsson, S.
I handläggningen under punkten 7, för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan samt gemensamma nämnden avseende samordnad
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, deltar
inte Kurt-Olov Göransson, C och Rolf Lilja, S.
I handläggningen under punkten 8, för kommunstyrelsen deltar inte Maria
Söderberg, C, Göte W Swén, M, Rolf Lilja, S, Jörgen Blom,V, Ulf Jonasson,
C, Owen Laws, Mp, Eva Ljungdahl, Mp, Maria Jacobsson, S, Cristine
Persson, C, Lisa Sallin, M, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, Peter
Grundström, S, Kjell Sundholm, KD, Eva Handmark, S och Yvonne Rosvall,
S.
_____
Kopia till
Nämnderna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000141

Årsredovisning 2012, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del,
förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund och de enskilda
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012,
enligt revisorernas tillstyrkan.

Bakgrund
Årsredovisning för 2012 har överlämnats till ägarkommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på -347 tkr. Förbundet täcker underskottet
genom att ta eget kapital i anspråk vilket sker i enlighet med ägardirektiven
för 2012.
För Krokoms del innebär den slutliga avräkningen baserad på antalet elever
att kommunen skjuter till 694,2 tkr utöver preliminärt tilldelat belopp för
2012.
De största avvikelserna jämfört med budget avser ökade
pensionsavsättningar samt ökade kostnader till följd av lönerörelsen för
lärarna. De ekonomiska effekterna av gymnasiereformen har också påverkat
förbundets ekonomi negativt för 2012. Utökningen av yrkeskurser på
yrkesprogrammen, rätten till utökat program för högskolebehörighet på
yrkesprogrammen, samt en skärpt lagstiftning för studiehandledning på
modersmål, har lett till betydande fördyringar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 22 mars 2013
Årsredovisning 2012, Jämtlands Gymnasieförbund 12 mars 2013
Revisionsberättelse 13 mars 2013

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000141

Årsredovisning 2012, Jämtlands Gymnasieförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2012 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund och de enskilda ledamöterna i
densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas
tillstyrkan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000132

Årsredovisning 2012, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del,
förbundsdirektionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund och de
enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012, enligt revisorernas tillstyrkan.
___________________________

Bakgrund
Årsredovisning för 2012 har överlämnats till ägarkommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på +1 346,5 tkr.
Enligt förbundsordningen får förbundet behålla ett ackumulerat överskott
motsvarande 10% av verksamhetens nettokostnad. Med årets resultat uppgår
det egna kapitalet till 5,7 mnkr, vilket motsvarar 6,4% av verksamhetens
nettokostnad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 8 april 2013
Årsredovisning 2012, Jämtlands Räddningstjänstförbund 15 mars 2013
Revisionsberättelse 20 mars 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsdirektionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund och de enskilda
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, enligt
revisorernas tillstyrkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000132

Årsredovisning 2012 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000142

Årsredovisning 2012, Regionförbundet Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012 för
Regionförbundet Jämtlands län.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del,
ansvarsfrihet för Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter samt att
Regionstyrelsen beviljar den primärkommunala nämnden och dess
ledamöter ansvarsfrihet.
____________

Jäv
Maria Söderberg, C, och Rolf Lilja, S, deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.
Bakgrund
Årsredovisning för 2012 har överlämnats till ägarna.
Förbundet redovisar ett resultat på +379 tkr.
Förbundet har reglerat 2011 års underskott (256 tkr) och uppfyller
balanskravet för 2012.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 8 april 2013
Årsredovisning 2012, Regionförbundet Jämtlands län 11 mars 2013
Revisionsberättelse mars 2013
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000142

Årsredovisning 2012, Regionförbundet Jämtlands län
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter samt att Regionstyrelsen
beviljar den primärkommunala nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000069

Ändrade tillämpningsanvisningar av avgift för
servicetjänster, hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift,
2013.
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige beslutar att timpriset för servicetjänster är 200
kronor per timme upp till maxtaxan, som för år 2013 är 1 780 kronor
per månad,
2

Avgiften ska gälla från och med den 1 juni 2013.

3

Timpriset indexregleras utifrån prisbasbeloppet.

___________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för
egna yrkanden.
Sverigedemokraterna anmäler reservation.
_____
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2013, § 14, att återremittera
förslaget om avgift för servicetjänster för utredning av hur och vilka som ska
utföra servicetjänster som är biståndsbeslutade.
Vem och vilka som ska utföra servicetjänster kan komma att lösas på flera
sätt. Det kan bli så att företag inom LOV vill bedriva delar av den
verksamheten.
I Krokoms kommun finns en Omställningspool som organisatoriskt är
placerad i Resurspoolen. I Omställningspoolen placeras personer som genom
vikariat har arbetat så mycket att de konverterats och fått en
tillsvidareanställning i kommunen. Flera av dessa personer har inte
undersköterskeutbildning och dessa skulle kunna vara de som utför
servicetjänster.
Underlag för beslut
Socialnämnden 8-9 april 2013, § 42
Tjänsteutlåtande 27 mars 2013.

Justerandes sign
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Dnr 2013-000069

Ändrade tillämpningsanvisningar av avgift för
servicetjänster, hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift,
2013.
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Christer Toft, S, yrkar att serviceavgiften ska vara 100 kronor per timme.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkande om att
serviceavgiften ska vara 100 kronor per timme samt avslag till
grundförslaget om att serviceavgiften ska vara 200 kronor per timme.
Britt Carlsson, S, yrkar avslag till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att timpriset för servicetjänster ska vara 200 kronor per timme upp
till maxtaxan, som för år 2013 är 1 780 kronor per månad. Avgiften ska gälla
från och med den 1 juni 2013. Timpriset indexregleras utifrån
prisbasbeloppet. Till det har kommit ett ändringsyrkande om att
serviceavgifter ska vara 100 kronor per timme.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Votering begärs
Det som bifaller grundförslaget, som föreslår 200 kronor per timme, röstar
Ja. De som bifaller ändringsyrkandet, som föreslår 100 kronor per timme,
röstar Nej.
Med 23 Ja och 20 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
grundförslaget.
_____

Kopia till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000275

Fördelning av kostnadsansvaret för länstrafiken i
Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige antar ”Fördelning av kostnadsansvaret för
länstrafiken i Jämtlands län” som gäller från och med den 1 januari
2014.

Bakgrund

I krokoms kommun har kostnaderna för kollektivtrafiken under 2009 - 2012
ökat med 65 %.
Länstrafikens kostnader har ökat kraftigt från 2010. Med anledning av detta
har landstinget aviserat att de ej kan acceptera kostnadsnivån. Under våren
2012 undersöktes möjligheten att minska kostnaden genom minskad
stomlinjetrafik och minskad overhead-kostnad. En viss kostnadsminskning
för landstinget har uppnåtts men det har inte gett tillräcklig effekt.
Vid samrådsmöte med länets kommuner och landstinget 2012-05-04 fick
Regionförbundet i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i
uppdrag att göra en översyn av gällande kostnadsfördelningsmodell. Ett
förslag har utarbetats i samråd med kommunerna och landstinget.
Beslutet innebär att Krokoms kommun tar över kostnader, för nedanstående,
vilket motsvarar 1.444.000 kronor.
30-kr

= 422.000 kr

OH-kostnader

= 991.000 kr

Marknadsföring

= 31.000 kr

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2013-02-11, § 6.
PM Kostnadsfördelning - länstrafiken i Jämtlands län AB, 2013-01-22.
(bilaga)
Kommunstyrelsen 16 april 2013, § 74

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48(65)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 maj 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 40 (forts)

Dnr 2012-000275

Fördelning av kostnadsansvaret för länstrafiken i
Jämtlands län
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att fullmäktige lägger till i beslutsmeningen att
det gäller från och med den 1 januari 2014.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
anta ”Fördelning av kostnadsansvaret för länstrafiken i Jämtlands län”. Till
det har kommit ett tilläggsyrkande om att fullmäktige lägger till i
beslutsmeningen att det gäller från och med den 1 januari 2014.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia till
Regionförbundet i Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000135

Remiss - Regionkommun Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun tillstyrker att
Jämtlands läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den
1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och därmed
också att det i Jämtlands län bildas en regionkommun med direktvalt
regionfullmäktige 2015.
2

Krokoms kommun understryker de regionala utvecklingsfrågornas
övergripande karaktär. Region Jämtland/Härjedalen ska såväl ansvara för
sjukvårdsfrågorna som fungera som drivmotor för en positiv regional
utveckling.
_____

Bakgrund
De politiska partierna i Jämtlands län har under lång tid diskuterat att bilda
region och därmed flytta över det regional utvecklingsansvaret till ett
direktvalt regionfullmäktige.
Länets åtta kommuner och landstinget fattade 2010 beslut om att bilda ett
kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet Jämtlands län, med
ändamålet ”att i en demokratiskt styrd organisation tillvarata länets
möjligheter att främja länets uthålliga utveckling och tillväxt samt att i dessa
frågor utöva ett tydligt politiskt ledarskap”. Regionförbundet Jämtlands län
fick i enlighet med ”Lagen om samverkansorgan i länen” (2002:34) överta
vissa uppgifter från länsstyrelsen.
Bildandet av Regionförbundet Jämtlands län var i vissa avseenden en
förberedelse för den önskade regionkommunbildningen. Det handlade om att
överföra, decentralisera, beslutsmakt från statlig till regional nivå. Denna
utveckling fortsätter i och med regionbildningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000135

Remiss - Regionkommun Jämtlands län
De i landstinget representerade partierna har nu beslutat att ställa sig bakom
en ansökan till regeringen om att bilda region och, från och med den 1
januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och därmed också
att det i Jämtlands län bildas en regionkommun med direktvalt
regionfullmäktige 2015. Kommunerna ska ta ställning till ansökan innan den
sänds in till regeringen.

Vad är en ”regionkommun”?

Formellt handlar det, enligt gällande lagstiftning, om att landstinget övertar det
regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län” (SFS 2010:630). Idag omfattar denna lag Skåne, Västra Götaland,
Halland och Gotland.
De landsting som avses i lagen får besluta att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen i stället ska ges beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse. Allmänna val sker dock liksom idag till landstingsfullmäktige,
eftersom man valt att inte konsekvensändra i grundlagen. Därmed blir också
”landsting” den benämning som används i övrig lagstiftning kopplad till
regionbildningen. De fyra landsting som i dag omfattas av lagen har alla valt att
lämna benämningen landsting och i stället kalla sig region – Region Skåne,
Region Halland, Västra Götalandsregionen och Region Gotland.
Det är landstinget som formellt kan göra ansökan till regeringen och en
förutsättning för att ansökan ska behandlas positivt av regeringen är att
kommunfullmäktige i länets kommuner har yttrat sig över landstingets ansökan
och att flertalet kommuner ställt sig bakom ansökan. Kommunernas
ställningstagande måste bifogas ansökan.
Jämtlands läns landsting har utarbetat en bakgrund till en ansökan som
beskriver vilka frågor som flyttas över till landstinget i och med regionbildning.
Det handlar om det regionala utvecklingsansvaret, det vill säga de verksamheter
Regionförbundet Jämtland ansvarar för idag.
Det indirekt valda Regionförbundet Jämtlands län kommer att avvecklas vid
bildande av Region Jämtland/Härjedalen.
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Dnr 2013-000135

Remiss - Regionkommun Jämtlands län
Krokoms kommun ser positivt på att Region Jämtland/Härjedalen bildas från
den 1 januari 2015. Kommunen anser att den viktigaste fördelen med
regionbildningen är att de regionala utvecklingsfrågorna och de regionala
utvecklingsresurserna överförs till ett direktvalt demokratiskt organ.
Underlag för beslut
Remiss
Kommunstyrelsen 10 april 2013, § 68
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att Krokoms kommun tillstyrker att Jämtlands läns landsting ansöker
hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län”
(SFS 2010:630) och därmed också att det i Jämtlands län bildas en
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2015. Krokoms kommun
understryker de regionala utvecklingsfrågornas övergripande karaktär. Region
Jämtland/Härjedalen ska såväl ansvara för sjukvårdsfrågorna som fungera som
drivmotor för en positiv regional utveckling.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kopia till
Jämtlands läns landsting
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Dnr 2012-000258

Motion - Frivillig flyktingmottagning
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige avslår motionen.
____________________________________________________________
Reservation
Ronny Karlsson, Sd, anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Ronny Karlsson, Sd, vill i motion att kommunfullmäktigeledamöter och dess
ersättare själva tar hand om minst en flykting varje år så länge som
kommunen har flyktingmottagning. Politikern/familjen skulle stå för
flyktingens alla kostnader, ta personligt och juridiskt ansvar till dess
flyktingen kan försörja sig själv och ansvara för sitt eget liv.
Fakta
Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer
som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse
eller ha svenskt medborgarskap.
Verket lyder under Justitiedepartementet som svarar för asyl- och
migrationsfrågor.
Principer för mottagande av flyktingar i Krokoms kommun.
Länsstyrelsen har en löpande överenskommelse med Krokoms kommun om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som fått
uppehållstillstånd i
Sverige.
Överenskommelsen omfattar ett mottagande av 30 – 40 flyktingar och andra
skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd i Sverige.
Arbetsförmedlingen är den myndighet som sedan 1 december 2010 är
ansvarig
för integrering på arbetsmarknaden.
Flyktingströmmarna kan delas in i fyra kategorier:
- de som Sverige hämtar från flyktingläger
- de som kommer själva till Sverige och som är asylsökande
- de som kommit hit själva och blivit beviljade uppehållstillstånd
- ensamkommande flyktingbarn

Justerandes sign
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Dnr 2012-000258

Motion - Frivillig flyktingmottagning
Målet med att vi i Krokom tar emot flyktingar är att kunna ge:
- våra nyanlända en god mottagning och etablering , vilket innebär en
introduktion, som leder till ett bra liv där individens kompetens ,
erfarenhet tas till vara och goda möjligheter till arbete skapas.
Introduktionen ska utgå från familjen och den enskildes rättigheter,
skyldigheter, behov och förutsättningar.
- social och kulturell anpassning i det svenska samhället genom bl a
samhällsinformation och kontaktpersoner.
- flexibel SFI
- lokal och regional samverkan
- praktik till alla nyanlända genom Arbetsförmedlingen och Solaris.
- snar hälsoundersökning i syfte att tidigt upptäcka fysisk och psykisk
ohälsa
- samverkan med Folktandvården med fokus på förebyggande åtgärder
barnen får en introduktion som motsvarar deras behov genom
projektet barnintroduktion i Jämtlands län.
Det är inte möjligt för privatpersoner att ta hand om flyktingar, som
motionsställaren vill, enligt gällande lagar, regler och principer.
Barncheck
Barncheck är inte tillämpligt i ärendet
Underlag för beslut
Motion – Frivillig flyktingmottagning
Fakta om migration
Kommunstyrelsen 10 april 2013, § 61
Yrkanden/förslag
Ronny Karlsson, Sd, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget föreslår att motionen
avslås.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget..
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Dnr 2012-000258

Motion - Frivillig flyktingmottagning
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Owen Laws, MP yrkar bifall till grundförslaget.
Linus Kimselius, M, yrkar bifall till grundförslaget.
Britt Carlsson, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Lisa Sallin, M och Håkan Larsson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen. Till det har kommit ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslaget, som föreslår avslag till motionen, mot
bifall till motionen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia till
Motionsställaren

Justerandes sign
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Dnr 2012-000222

Motion - Avtal om mottagande av asylsökande
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige avslår motionen om beslutsprocess vid
upprättande av avtal med Migrationsverket/Staten genom länsstyrelsen
i Jämtlands län, enligt socialnämndens förslag.
_______________________________________________________
Reservation
Ronny Karlsson, Sd, anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Sverigedemokraterna vill i motion att alla avtal som Krokoms kommun ingår
avseende mottagning av asylsökande skall föregås av beslut i
kommunfullmäktige.
Krokoms kommun har en överenskommelse med länsstyrelsen avseende
mottagning av företrädelsevis kvotflyktingar och ensamkommande
flyktingbarn. I och med införande av etableringsreformen från och med
december 2010 överflyttades huvudansvaret för etableringen från kommunen
till staten. Kommunen har dock fortsatt ansvar om det primära mottagandet
med bostads- och utbildningsförsörjning.
Socialnämnden ansvarar och beslutar om avtal med Migrationsverket eller
annan part, enligt gällande delegation, avseende flyktingmottagning. Dels
avseende mottagande av, företrädelsevis, kvotflyktingar som redan har
uppehållstillstånd, dessa är inte asylsökande, dels gällande mottagning av
asylsökande ensamkommande flyktingbarn.
Gällande övriga grupper med asylsökande som anländer till kommunen
tecknar Migrationsverket avtal med respektive bostadsägare. Det är först när
dessa personer beviljas uppehållstillstånd de berörs av kommunens
integrationsarbete och faller inom ramen för kommunens överenskommelse
om flyktingmottagande.
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Dnr 2012-000222

Motion - Avtal om mottagande av asylsökande
Underlag för beslut
Socialnämnden 21 februari 2013, § 22
Tjänsteutlåtande 16 januari 2013
Motion om beslutsprocess vid upprättande av avtal med
Migrationsverket/Staten genom Länsstyrelsen i Jämtlands län
Yrkanden/förslag
Ronny Karlsson, Sd, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget, som föreslår att
motionen avslås.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen. Till det har kommit ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller grundförslagets avslag till motionen.
_____
Kopia till
Motionsställaren
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Dnr 2013-000029

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige godkänner Agneta Gabrielssons, FP, avsägelse
från ledamotsplats i kommunfullmäktige, ledamotsplats i
kommunstyrelsen samt sin plats som ersättare i valberedningen, från
och med den 1 juli 2013.
2

Till ny ledamot i kommunstyrelsen, från och med den 1 juli 2013,,
istället för Agneta Gabrielsson, FP, välja Marcus Eriksson, FP.

3

Till ny ersättare i valberedningen, från och med den 1 juli 2013,,
istället för Agneta Gabrielsson, FP, välja Marcus Eriksson, FP.

4

Kommunfullmäktige godkänner Sven Wadmans, S, avsägelse från
ledamotsplats i kommunfullmäktige samt plats som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, istället för Sven
Wadman, S, återkommer till kommunfullmäktige den 11 juni 2013.

5

Kommunfullmäktige godkänner Henrik Munck af Rosenschölds, C,
avsägelse från ledamotsplats i valnämnden. Henrik Munck af
Rosenschöld har också varit ordförande i valnämnden.

6

Till ny ledamot i valnämnden, istället för Henrik Munck af
Rosenschöld, C, väljs Olof Wallgren, C.

7

Till ny ordförande i valnämnden, efter Henrik Munck af Rosenschöld,
C, väljs Olof Wallgren, C.

8

Kommunfullmäktige godkänner Marcus Erikssons, FP, avsägelse från
ledamotsplats i barn- och utbildningsnämnden.

9

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, istället för Marcus
Eriksson, FP, väljs Jonne Danielsson, FP.

10

Till ny ledamot i primärkommunala nämnden, istället för Göte W
Swén, M, väljs Lisa Sallin, M.
_______
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Dnr 2013-000029

Valärenden
Bakgrund/förslag
Agneta Gabrielssons, FP, säger ifrån sig ledamotsplats i kommunfullmäktige, ledamotsplats i kommunstyrelsen samt sin plats som ersättare i
valberedningen, från och med den 1 juli 2013.
Till ny ledamot i kommunstyrelsen, från och med den 1 juli 2013,, istället
för Agneta Gabrielsson, FP, föreslås Marcus Eriksson, FP.
Efter proposition på att välja Marcus Eriksson, FP, till ny ledamot i
kommunstyrelsen efter Agneta Gabrielsson, FP, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Till ny ersättare i valberedningen, från och med den 1 juli 2013,istället för
Agneta Gabrielsson, FP, föreslås Marcus Eriksson, FP.
Efter proposition på att välja Marcus Eriksson, FP, till ny ersättare i
valberedningen efter Agneta Gabrielsson, FP, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Sven Wadmans, S, säger ifrån sig sin ledamotsplats i kommunfullmäktige
samt sin plats som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, istället för Sven Wadman,
S, återkommer till kommunfullmäktige den 11 juni 2013.
_____
Henrik Munck af Rosenschölds, C, säger ifrån sig sin ledamotsplats i
valnämnden. Henrik Munck af Rosenschöld har också varit ordförande i
valnämnden.
Till ny ledamot i valnämnden, istället för Henrik Munck af Rosenschöld, C,
föreslås Olof Wallgren, C.
Efter proposition på att välja Olof Wallgren som ny ledamot till valnämnden,
istället för Henrik Munck af Rosenschöld, C, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Till ny ordförande i valnämnden, efter Henrik Munck af Rosenschöld, C,
föreslås Olof Wallgren, C.

Justerandes sign
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Dnr 2013-000029

Valärenden
Efter proposition på att välja Olof Wallgren, C, till ny ordförande efter
Henrik Munck af Rosenschöld, C, finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Marcus Erikssons, FP, säger ifrån sin ledamotsplats i barn- och utbildningsnämnden.
Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, istället för Marcus
Eriksson, FP, föreslås Jonne Danielsson, FP.
Efter proposition på att välja Jonne Danielsson, FP, till ny ledamot i barnoch utbildningsnämnden, istället för Marcus Eriksson, FP, finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Till ny ledamot i primärkommunala nämnden, istället för Göte W Swén, M,
föreslås Lisa Sallin, M.
Efter proposition på att välja Lisa Sallin, M, till ny ledamot i
primärkommunala nämnden, istället för Göte W Swén, M, finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
De valda
De som har sagt ifrån sig uppdrag
Berörda nämnder eller förbund
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
Kommunfullmäktige 11 juni 2013
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Kf § 45

Dnr 2013-000076

Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: styrelseprotokoll 130131 och 130218

2

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: nyhetsbrev Här och Nu, april 2013

3

Dnr KS 12/148
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 130226 § 18,
prognos för Ås-området

4

Dnr KS 12/287
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 130205 § 4, beslut på
medborgarförslag, Belysning vid återvinningscentralen i Dvärsätt

5

Dnr KS 13/029
Länsstyrelsen i Jämtlands län: 130305, ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige

6

7

8

A

Justerandes sign

Dnr KS 13/089
Kommunfullmäktiges presidium: 130412, anteckningar från träff
Dnr KS 13/161
Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF: styrelseprotokoll
130218
Kommunstyrelsen – anmälan av pågående motioner och
medborgarförslag:
Dnr KS 12/217
Motion om igångsättningstillstånd för och exploatering av detaljplan
för Hissmon 1:231 ”Kvarna” B3/B4 remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast
den 25 september 2013.

Utdragsbestyrkande

61(65)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 maj 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 45 (forts)

Dnr 2013-000076

Meddelanden
B

C

D

E

F

G

H
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Dnr KS 12/235
Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot
utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och
miljönämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/240
Medborgarförslag om fria arbetsresor, för kommunens invånare som
lider av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på Nyheden remitteras
till socialnämnden. Medborgarförslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013. Vid fullmäktiges möte
den 2 maj remitterades förslaget till socialnämnden som också själv
beslutar i ärendet.
Dnr KS 12/248
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhuset,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget slutbehandlas i
kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september
2013.
Dnr KS 12/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
Dnr KS 12/258
Motion – Frivillig flyktingmottagning remitteras till
kommunstyrelsen. Motionen slutbehandlas i kommunfullmäktige
senast den 24 oktober 2013.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla remitteras till kommunstyrelsen. Motionen
slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
I

J

K

L

M

N

O
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Dnr KS 12/277
Medborgarförslag – Förbättringar i Björkparken remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, som själv tar beslut senast i maj 2013.
Dnr KS 13/028
Motion – Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/071
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/092
Medborgarförslag - Belysning på gångvägen mellan Modéns väg och
Gröns väg. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv besvarar det senast i augusti 2013.
Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidraget.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/099
Medborgarförslag – Frukost på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara
besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/101
Medborgarförslag -Busskort och fritidskort till alla elever. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium har
lämnat det för utredning till administrativ chef och trafik-samordnaren. Förslaget behandlades vid kommunfullmäktige 2 maj 2013 där
det återremitterades.
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Dnr 2013-000076

Meddelanden

P

Q

R

S

T

U

Dnr KS 13/102
Medborgarförslag – Mer levande park i Krokom. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget ska vara besvarat
i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/103
Medborgarförslag – Fler sommarjobb i kommunen.
Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden. Förslaget ska vara
besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/106
Medborgarförslag – Datan i skolan. Medborgarförslaget remitteras
till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/107
Medborgarförslag – Utökad fritidsledartjänst. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara
besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.

Dnr KS 13/109
Medborgarförslag - Mer utbildningsmöjligheter. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium inhämtar
synpunkter från Jämtlands Gymnasieförbund.
Dnr KS 13/114
Medborgarförslag – Belysning på gångvägen mellan Modéns väg och
Gröns väg. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv besvarar det senast i augusti 2013.

Dnr KS 13/123
V
Motion – Ny kommunal nämnd. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast februari 2014.
_____
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Dnr 2013-000124

Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar fullmäktige för ett väl genomfört
sammanträde.
_____
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KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2 maj 2013

Sammanträdesdatum

Sida

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 21
§ 39

L
L
L
L
L
E

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

E

Ja

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

Ja

E

Ja

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Anton Moberg (Johnny Olofsson)
Ingela Rönnestrand (Linus Kimselius)
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Marcus Färnström
Johnny Olofsson
Tommy Sjödin
Linus Kimselius
Edvin Moberg
Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson
Mikaela Munck af Rosenschöld (K-O Göransson)
Hans Åsling
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén
Göte Norlander
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson (Marcus Eriksson)
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 21
§ 39

L

Ja

Ja

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

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

E
E

Nej
Nej

Nej
Nej

E

Nej

Nej

E
E

Nej
Nej

Nej
Nej

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Lena Persson
Marita Lind

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

Närvaro

Omröstningar
§ 21
§ 39

L
L

Nej

Nej

Nej

Nej

L
L
L

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

(L)
E

Ja

Nej

33 L
10 E
43

24 Ja
19 Nej
43

23 Ja
20 Nej
43

§

Anteckningar

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

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

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson fr 13.00 (Å Winther till 12.00)
Åke Winther
Clas Sundberg

Vid upprop
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