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Kf § 1

Dnr 2015-000069

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00.
_____
Parentation hålls för May Johansson som var ledamot i fullmäktige för
Centerpartiet. Kommunfullmäktige minns henne under en stunds tystnad.
_____
Upprop
Vid upprop noteras 38 ledamöter och 6 ersättare.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds Posten och
Länstidningen den 17 februari. Kallelse har skickats till ledamöter den 12
februari och till ersättare den 13 februari 2015.
_____
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
_____
Informationer
- Polismyndigheten Jämtland, Stephen Jerand, polisområdeschef, Håkan
Modin, tf lokalpolisområdeschef, Marcus Lingvall, gruppchef
- Jämtlands Gymnasieförbund, Mikael Cederberg, förbundschef
- Räddningstjänstförbundet Jämtland, Michael Lundmark, förbundschef
- Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande
* Retorikutbildning 1 april
* Utbildning kommunallag, roller ansvar, ekonomi o verksamhetsstyrning
m m, 20 maj
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Kf § 1 (forts)

Dnr 2015-000069

Öppnande
- Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
* Verksamhetskonferens 26-27 februari
* Andritz Hydro AB, Nälden
* Brev till Landsbygdsministern om landsbygdsstöd
_____
Frågor som får ställas vid dagens möte
* Jan Englund, SD, fråga om bostadsplanering 2015 och framåt
* Stefan Fax, S, fråga om idrottssatsning i Hotagen/Åkersjön som
byutvecklare
* Alf Högström, S, fråga om utemiljön i Krokoms centrum
* Katarina Rosberg, S, fråga om simundervisningen på kommunens 16
skolor
Ajourneringar
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00 och för
eftermiddagsfika klockan 15.00-15.20.
_____
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Kf § 2

Dnr 2015-000070

Allmänhetens frågestund
Det ställs inga frågor vid Allmänhetens frågestund.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 februari 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 3

Dnr 2014-000055

Medborgarförslag - Utökad satsning på Krokomsvikens
camping
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
samhällsbyggnadsnämnden tar fram en enkel kalkyl för den föreslagna
satsningen.
2

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att därefter ta ställning till
medborgarförslagets intentioner.

_________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en satsning
på Krokomsviken camping med bland annat småbåtshamn och gästbrygga.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Tjänsteutlåtande daterat 8 december 2014
Samhällsbyggnadsnämnden 16 december 2014, § 112
Kommunstyrelsen 28 januari 2015, § 10
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår att andra meningen, i kommunstyrelsens förslag
till beslut, ändras till; ”Därefter uppdras till samhällsbyggnadsnämnden att ta
ställning till medborgarförslagets intentioner”.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, och till det har kommit ett
ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar han
på förslaget i övrigt.
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Kf § 3 (forts)

Dnr 2014-000055

Medborgarförslag, Utökad satsning på Krokomsvikens
camping
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget mot kommunstyrelsens förslag finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller ändringsförslaget.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 4

Dnr 2014-000308

Medborgarförslag - Stoppa utbyggnaden av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående
text under rubriken ”Svar på medborgarförslaget” med följande
korrigeringar.
Under rubriken ”Svar på medborgarförslaget” i tredje stycket före sista
meningen, läggs till text; ”Därvid ska försiktighetsprincipen gälla”.
Under rubriken ”Svar på medborgarförslaget” i tredje stycket, stryks
texten ”och att onödiga föroreningar inte uppkommer”.
Under rubriken ”Ansvariga myndigheter” i sista meningen, läggs orden
”och det är” till mellan orden ”fiskrens” och ”kommunen”.
____
Bakgrund
Kommunen har fått in ett medborgarförslag som handlar om att stoppa
utbyggnaden av storskalig kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag.
Svar på medborgarförslaget
Kommunen är inte beslutande myndighet när det gäller utbyggnad av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag.
Kommunen kan därför inte stoppa en nyetablering/utbyggnad eller verksamhet
som redan finns.
Kommunen är däremot aktivt med och påverkar vid nya ansökningar om
nyetablering/utökning och ska även framöver vara med och påverka, så att
fiskodlingsverksamheter i kommunen blir bra. Därvid ska
försiktighetsprincipen gälla. Det gäller även fiskodlingar som redan finns i
kommunen.
Fiskodling ger idag ett flertal arbetstillfällen i kommunen och de är viktiga för
bygden.
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Dnr 2014-000308

Medborgarförslag - Stoppa utbyggnaden av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag
Ansvariga myndigheter
Länsstyrelsen i Jämtland är ansvarig för tillsynen över miljöfrågorna på
storskaliga fiskodlingar och har skyldighet att agera om verksamheterna inte
håller sig till beslutade villkor eller om påverkan blir för stor.
Miljöprövningsdelegationen (MPD) på Länsstyrelsen i Härnösand är den
myndighet som ger tillstånd för fiskodling enligt Miljöbalken.
Jordbruksverket beslutar om tillstånd att gräva ned självdöda fiskar och fiskrens
och det är kommunen som har tillsynen över miljöfrågorna på nedgrävningen.
Odlad fisk behövs
I tusentals år har människan ägnat sig åt djurskötsel för att skaffa mat och
idag är det en välutvecklad industri. Fiskodling däremot, har bara några
decennier på nacken som kommersiell näring. Därför är den förhållandevis
outvecklad och kunskapsläget kunde vara bättre.
Fiskodling är ett bra sätt att producera ett högvärdigt livsmedel på och den
ger möjlighet till en ökad fiskkonsumtion.
Framtid
I våra kraftverksmagasin finns det en viss potential för odling av fisk som
troligtvis kommer att utnyttjas.
Landbaserade, recirkulerande odlingssystem med möjlighet att ha full
kontroll över hela verksamheten och möjligheter till att rena det använda
vattnet är något som kommer och som Krokoms kommun förordar.
Fiskodling i tomma ladugårdar bedöms idag inte som ekonomiskt lönsamt.
Det behövs en utveckling av odlingsteknik och utveckling av fiskarter för att
det ska finnas en framtid för detta.
Fiskodlingarna i Sverige kommer att få större krav på ekologisk hållbarhet allt
eftersom kunskapsläget förbättras.
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Kf § 4 (forts)

Dnr 2014-000308

Medborgarförslag - Stoppa utbyggnaden av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 februari 2015
Medborgarförslag
Kommunstyrelsen 11 februari 2015, § 25
Förslag som läggs på mötet
Förslagsställare Irene Nilsson och Rolf Pellving pratar för
medborgarförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår tillägg, under rubriken ”Svar på medborgarförslaget” i
tredje stycket före sista meningen, med text; ”Därvid ska
försiktighetsprincipen gälla”.
Linus Kimselius, M, föreslår i ändring under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget” att texten ”och att onödiga föroreningar inte
uppkommer” i tredje stycket, stryks.
Björn Hammarberg, M, föreslår i tillägg under rubriken ”Ansvariga
myndigheter” i sista meningen, att orden ”och det är” läggs till mellan orden
”fiskrens” och ”kommunen”.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Linus Kimselius, M, förslag.
Yttrar sig gör också Håkan Larsson, C, Maria Söderberg, C, Jan Runsten,
MP, Gabriella Carlsson, S, Jan Englund, SD, och Håkan Schyberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med text som framgår
under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”. Till det har kommit ett
ändringsförslag och två tilläggsförslag.
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Kf § 4 (forts)

Dnr 2014-000308

Medborgarförslag - Stoppa utbyggnaden av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget, sedan på
tilläggsförslagen och sist på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på ändring under rubriken ”Svar på medborgarförslaget” om att
texten ”och att onödiga föroreningar inte uppkommer” i tredje stycket, stryks
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tillägg, under rubriken ”Svar på medborgarförslaget” i tredje
stycket före sista meningen, med text; ”Därvid ska försiktighetsprincipen
gälla” finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tillägg under rubriken ”Ansvariga myndigheter” i sista
meningen, att orden ”och det är” läggs till mellan orden ”fiskrens” och
”kommunen” finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Bygg- och miljönämnden
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Kf § 5

Dnr 2014-000184

Medborgarförslag - Medverka till att stoppa BWFs
storskaliga fiskodling i Storsjön
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, med skrivningen,
under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.

_______________________________________________________
Bakgrund
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att
kommunen ska medverka till att stoppa BWFs storskaliga fiskodling i
Storsjön.
Svar på medborgarförslaget
Kommunen är inte beslutande myndighet när det gäller utbyggnad av
storskalig kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag.
Generellt anser kommunen att odling av fisk är ett sätt att producera bra mat
och som samtidigt skapar sysselsättning. Kommunen är därför positiv till
fiskodling, men förutsättningen är att verksamheten är miljömässigt hållbar.
Såväl produktionens volym som dess placering har stor betydelse vid
utvidgning och nyetablering av fiskeodling i våra vatten.
Landbaserade, recirkulerande odlingssystem med möjlighet att ha full
kontroll över hela verksamheten och möjligheter till att rena det använda
vattnet är något som kommer och som Krokoms kommun förordar.
Kommunen är aktivt med och påverkar vid nya ansökningar om
nyetableringar och ska även framöver vara med och påverka så att
fiskeodlingsverksamheter i kommunen blir bra. Det gäller även fiskodlingar
som redan finns i kommunen.
Så länge som verksamheten/ansökan görs inom befintlig lagstiftning ligger
däremot ärendet inte inom fullmäktiges ansvarsområde och förslaget kan
därför heller inte behandlas i sak.
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Dnr 2014-000184

Medborgarförslag - Medverka till att stoppa BWFs
storskaliga fiskodling i Storsjön
Övrigt, medborgarförslag om fiskodling
Svar på ett medborgarförslag om storskalig kassodling av fisk i våra sjöar
och vattendrag, behandlas i ärende Dnr Ks 14/308
Underlag för beslut
Medborgarförslag Dnr: Ks 14/184
Tjänsteutlåtande 9 februari 2015
Förslag som läggs på mötet
Förslagsställare Bo-Yngve Nilsson pratar för sitt medborgarförslag.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Linus Kimselius, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget, med texten under rubriken
”Svar på medborgarförslaget”.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Bygg- och miljönämnden
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Kf § 6

Dnr 2014-000185

Medborgarförslag - Vad säger Krokoms kommun om
fiskodlingen i Landösjön, (Svensk fjällröding AB)
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, med skrivningen,
under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.

______________________________________________________
Bakgrund
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att
kommunen ska medverka till att stoppa BWFs storskaliga fiskodling i
Storsjön.
Svar på medborgarförslaget
Kommunen är inte beslutande myndighet när det gäller utbyggnad av
storskalig kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag.
Generellt anser kommunen att odling av fisk är ett sätt att producera bra mat
och som samtidigt skapar sysselsättning. Kommunen är därför positiv till
fiskodling, men förutsättningen är att verksamheten är miljömässigt hållbar.
Såväl produktionens volym som dess placering har stor betydelse vid
utvidgning och nyetablering av fiskeodling i våra vatten.
Landbaserade, recirkulerande odlingssystem med möjlighet att ha full
kontroll över hela verksamheten och möjligheter till att rena det använda
vattnet är något som kommer och som Krokoms kommun förordar.
Kommunen är aktivt med och påverkar vid nya ansökningar om
nyetableringar och ska även framöver vara med och påverka så att
fiskeodlingsverksamheter i kommunen blir bra. Det gäller även fiskodlingar
som redan finns i kommunen.
Så länge som verksamheten/ansökan görs inom befintlig lagstiftning ligger
däremot ärendet inte inom fullmäktiges ansvarsområde och förslaget kan
därför heller inte behandlas i sak.
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Dnr 2014-000185

Medborgarförslag - Vad säger Krokoms kommun om
fiskodlingen i Landösjön, (Svensk fjällröding AB)
Övrigt, medborgarförslag om fiskodling
Svar på ett medborgarförslag om storskalig kassodling av fisk i våra sjöar
och vattendrag, behandlas i ärende Dnr Ks 14/308
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Kommunstyrelsen 8 oktober 2014, § 171
Förslag som läggs på mötet
Förslagsställare Bo-Yngve Nilsson pratar för sitt medborgarförslag.
Linus Kimselius, M, föreslår att samma svar ges som i medborgarförslag om
”Medverka till att stoppa BWFs storskaliga fiskodling i Storsjön”.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag från den 8 oktober 2014. Till
det har kommit ändringsförslag om att lämna samma svara som i
medborgarförslaget ”Medverka till att stoppa BWFs storskaliga fiskodling i
Storsjön”.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller ändringsförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Bygg- och miljönämnden
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Kf § 7

Dnr 2015-000071

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

4

5

6

7

8

Justerandes sign

Dnr KS 15/025
Medborgarförslag – Mer idrott i skolan
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/026
Medborgarförslag – Nyare saker till Stubben
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/027
Medborgarförslag – Ipads istället för datorer
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/030
Medborgarförslag – Elevhem för gymnasieelever
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/031
Medborgarförslag – Fler jobb i kommunen
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/032
Medborgarförslag – Bättre Wifi/3G på Nyhedens skola
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/033
Medborgarförslag - Busskort/fritidsmärke till alla ungdomar i Krokom
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/034
Medborgarförslag – Mer mat i matsalen på Nyhedens skola
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
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Dnr 2015-000071

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr KS 15/035
9 Medborgarförslag – Bättre skolmat
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/044
10 Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige senast i februari 2016.
_____
Kopia till
Förslagsställarna
Remissinstanserna inklusive medborgarförslag eller motion
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Utdragsbestyrkande

18(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 februari 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 8

Dnr 2015-000072

Frågor
Jan Englund, SD, frågar Gunnar Hellström, C, kommunfullmäktiges
ordförande, om den kommande bostadspolitiken, där det redan råder
bostadsbrist på hyreslägenheter för asylflyktingar, uppehållsgivna flyktingar,
kommuninvånare med flera.
Gunnar Hellström, C, svarar att det mycket riktigt råder bostadsbrist i
Krokom. En bostadsförsörjningsplan är initierad av
samhällsbyggnadsnämnden. Det är för närvarande mycket dyrt att bygga
men kommunens intentioner är bland annat att skapa möjlighet att lösa den
ökade efterfrågan på bostäder på sikt. Bostadsförsörjningsplanen kommer att
ge riktning på hur bostadssituationen ska komma att lösas.
Jan Englund, SD, säger att han hoppas att kommunen inte kommer i ett akut
läge.
_____
Stefan Fax, S, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg, C,
om idrottssatsning i Hotagen/Åkersjön som byutvecklare. Hotagen Sports
Club vill vara med och utveckla bygden till att bli en besöksort för träning,
hälsa och rekreation. Hotagenbygden har en lång tradition av just
längdskidor och där kanske Åkersjön, historiskt sett, är mest känt. Där finns
snön. Det närmaste målet för klubben är att bygga upp ett fungerande
spårsystem och inför säsongen 2014/2015 kommer man att erbjuda några
spår i Åkersjön för tidig skidåkning. Det mesta sker till en början genom
frivilliga insatser men förhoppningen är att verksamheten efterhand kan
utvidgas till övriga orter i Hotagsbygden och blir ekonomiskt bärkraftig som
leder till ökade arbetsmöjligheter för de fast boende i området.
Anser kommunledningen att den satsning som beskrivs ovan och liknande
satsningar är värda att stödjas?

Justerandes sign
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Dnr 2015-000072

Frågor
Maria Söderberg, C, svarar att kommunstyrelsens presidium har träffat
några personer från Hotagen Sports Club där de beskrev hur de röjt och
dragit milspår. Det är bra med initiativ som visar på idéer för utveckling.
Idéer för det här projektet har också lyfts i Vaajma. Maria Söderberg ser
stora möjligheter för Hotagen att hitta nya vägar och idéer inom
turismområdet. Föreningarna är många i kommunen och det finns 32
skidspår som får ett litet bidrag till spårdragning. Kommunen har också ett
antal mil med skoterleder som också får ett litet bidrag för pistning och för
att få lederna körbara. Det finns också många andra föreningar. För att
utveckla en ny verksamhet behövs en affärsplan och en undersökning på
vilka medfinansiärer som man kan finna. Maria Söderberg säger att hon är
positiv och alla idéer ska diskuteras men alla måste också behandlas
likvärdigt.
_____
Alf Högström, S, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg,
C, om vad som händer med utemiljön i Krokom? I ett svar om utemiljön i
Krokoms centrum stod att det fanns avsatta medel för omvandlingen av
gamla Konsum och att anslaget höjs i den kommande budgeten med 5
miljoner kronor. I det finns också medel för satsning på utemiljön. Vad
händer med anslaget och vad kommer det att användas till? Finns konkreta
förslag framtagna?
Maria Söderberg, C, svarar att kommunstyrelsen imorgon den 26 februari
har att besluta om igångsättningstillstånd för ”Mötesplats Krokom”, f d
gamla Konsum, med 16,4 miljoner kronor. Utemiljön ingår inte, förutom det
allra närmaste området. Helheten tas i detaljplanen. Maria Söderberg, C,
återkommer till hur det kommer att se ut. I det totala projektet, omställning
av gamla Konsum till ”Mötesplats Krokom”, ingår omställning av lokaler i
kommunhuset. Totalt för hela projektet blir det cirka 22,5 miljoner kronor
men det är osäkert om det också kommer att räcka till omställning av lokaler
i kommunhuset.
_____
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Dnr 2015-000072

Frågor
Katarina Rosberg, S, frågar ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
Karin Wallén, C, om hur det ser ut i kommunen med simundervisningen
efter beslutet år 2013. Hur ser det ut med likvärdigheten på kommunens 16
skolor?
Karin Wallén, C, svarar att alla skolor har en likvärdig fördelning utifrån
årskurs. De yngre eleverna prioriteras där simlärare har ansvar för
undervisningen. För de äldre eleverna är det idrottsläraren som ansvarar för
simundervisningen. De som inte kan simma i årskurs 6 erbjuds extra
undervisning upp till årskurs 9. Ett problem har varit att badhuset har varit
delvis stängt men trots det har simundervisningen 98 % måluppfyllelse.
Jämfört med andra mål är det en bra måluppfyllelse.
_____
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Dnr 2014-000231

Översiktsplan - Framtidsplan för Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar Översiktsplan - Framtidsplan för Krokoms
kommun med förslag om att den inledande texten under rubriken
”Förorenad mark” ändras till:
”Idag finns inget förorenat markområde inom områden där bebyggelse
är planerad i närtid. Ett område som bedöms innebära stor risk för
människors hälsa och miljö, där bostadsbebyggelse samt skola redan
finns, är i området som omfattade Hissmofors massaindustri (nedlagt
1979) och i närliggande områden.”
Sista meningen i andra stycket, på sidan 17, kompletteras med; ”i
dagsläget, men det kan i framtiden finnas ett behov av utökning”.
_____________________________________________________
Bakgrund
Ett förlag till översiktsplan för Krokoms kommun har upprättats.
Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 22:a september
till och med den 23:e november 2014.
De synpunkter som inkommit under granskningstiden har sammanställts.
Kommunens kommentarer och de ändringar som följer de inkomna
yttrandena redovisas i ett särskilt utlåtande, enligt PBL (Plan- och
bygglagen) kap 3, § 17.
Ändring i plankarta 2: ”Skyddsområde B, Kroksgård ska i enlighet med
tidigare översiktsplan tillföras förslaget”.
De ändringar som tillförts planförslaget är av redaktionell karaktär och
föranleder ingen ny utställning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 januari 2015
Översiktsplan – Framtidsplan för Krokoms kommun
Utlåtande över planförslaget
Granskningsyttrande
Inkomna yttranden vid utställningen
Kommunstyrelsen 28 januari 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 februari 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 9 (forts)

Dnr 2014-000231

Översiktsplan - Framtidsplan för Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Linus Kimselius, M, föreslår att sista meningen i andra stycket, på sidan 17,
kompletteras med; ”i dagsläget, men det kan i framtiden finnas ett behov av
utökning”
Niclas Höglund, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cristine Persson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Fax, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till
Linus Kimselius, M, tillägg.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till
Linus Kimselius, M, tillägg.
Mona Puttic, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrar sig gör också Jan Runsten, MP, Jörgen Blom, V, och Håkan Larsson,
C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, och till det har kommit ett
tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan frågar han
på förslaget, i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Dnr 2014-000231

Översiktsplan - Framtidsplan för Krokoms kommun
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
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Dnr 2015-000001

Ansökan om kommunalt bidrag för renovering och
ombyggnad av Kluksgården, Alsen
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beviljar medfinansiering för renovering och
ombyggnad av Kluksgården, Alsen.

2

Medfinansieringen tas ur resultatet under tre år.
354.500 år 2015
500.000 år 2016
500.000 år 2017

3

En förutsättning för medfinansieringen är att Boverket beviljar
Västbygdens byalag investeringsbidrag för renovering och ombyggnad
av Kluksgården.

4

Kommunen beviljar av princip inte borgen.
_______

Reservation
Moderaterna anmäler skriftlig reservation, se bilaga till paragrafen.
_____
Bakgrund
Västbygdens byalag ansöker om 1.354.500 kronor i kommunal
medfinansiering för åtgärder på totalt 4.515.000 kronor. Åtgärderna avser
renovering och om- och tillbyggnad av Kluksgården.
Byalaget har även 3 gånger tidigare ansökt om kommunal medfinansiering
för liknande åtgärder och då fått avslag, senast våren 2013.
I byalagets ansökan till Boverket finns en driftskalkyl gjord för
verksamheten efter genomförd åtgärd.
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Dnr 2015-000001

Ansökan om kommunalt bidrag för renovering och
ombyggnad av Kluksgården, Alsen
Underlag för beslut
Ansökan från Västbygdens byalag
Resultatrapporter, Västbygdens byalag
Kompletterande underlag från Västbygdens byalag
Svar på frågor om bokslut, Västbygdens byalag
Presidiets förslag till beslut
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrar sig gör också Linus Kimselius, M, Ronny Karlsson, SD, Maria
Söderberg, C, och Jan Englund, SD.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsen förslag som föreslår
kommunfullmäktige bevilja medfinansiering för renovering och ombyggnad
av Kluksgården, Alsen. Medfinansieringen tas ur resultatet under tre år.
354.500 år 2015, 500.000 år 2016 och 500.000 år 2017. En förutsättning för
medfinansieringen är att Boverket beviljar Västbygdens byalag
investeringsbidrag för renovering och ombyggnad av Kluksgården.
Kommunen beviljar av princip inte borgen. Till det har kommit ett förslag
till avslag..
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.
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Dnr 2015-000001

Ansökan om kommunalt bidrag för renovering och
ombyggnad av Kluksgården, Alsen
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget
_____
Kopia till
Västbygdens byalag
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2014-000380

Barnchecken, utvecklingsförslag från och med 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande barncheck inte längre
används som underlag i beslutsärenden.
2

Kommunfullmäktige beslutar att istället för barncheck får nämnder och
förvaltningar återkommande utbildning om barnkonventionen generellt
och fördjupande utbildning, enligt folkhälsorådets förslag.

3

Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder, styrelse och bolag utser
två ledamöter, som i första hand bör vara förste och andre vice
ordförande, att följa åtagandena om barnens rättigheter.

4

En utvärdering görs under våren 2017.
______

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i sammanträde maj 1997, § 35, att anta
förslaget till handlingsprogram för barnkonventionen. Kommunstyrelsen
hade redan i § 11 1997 beslutat att det även ingår i uppdraget till kommunens
nämnder/styrelse att vid alla beslut, där det är tillämpbart, använda en
barnchecklista som del i beslutsunderlag.
Krokoms kommun har en lång tradition av att arbeta med barnkonventionen
för barnets bästa. Åren 2002 till 2004 utsågs kommunen till bästa
barnkommun i Jämtlands län för bästa sätt att utbilda och informera om
barnkonventionens 54 artiklar.
Barnkonventionsgruppen konstaterar efter genomförd utvärdering av
barnchecken, som styrdokument i det samlade arbetet kring barnets bästa,
kräver nytänkande. Fortsatt fokus bör läggas på utbildningsdelen kring
barnkonventionen på ett bredare plan. Nuvarande barncheck bör i och med
det läggas på is då alternativ finns i form av löpande utbildning/fortbildning.
Om barnchecken återkommer i en nära framtid förutsätts det att den
efterfrågas i en ny utformning.
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Dnr 2014-000380

Barnchecken, utvecklingsförslag från och med 2015
Barncheck
Ärendet behandlar området barnchecken som verktyg för barnens bästa.
Underlag för beslut
Kommunfullmäktige maj 1997, § 35
Folkhälsorådet 16 september 2014, § 35
Kommunstyrelsen 3 december 2014, § 218
Förslag som läggs på mötet
Cristine Persson, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, föreslår att en utvärdering görs våren 2017. I övrigt föreslår
Jörgen Blom, V, bifall till förslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget och bifall till Jörgen
Bloms, V, tilläggsförslag.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag från folkhälsorådet som föreslår
kommunfullmäktige besluta att nuvarande barncheck inte längre används
som underlag i beslutsärenden. Istället för barncheck får nämnder och
förvaltningar återkommande utbildning om barnkonventionen generellt och
fördjupande utbildning, enligt folkhälsorådets förslag. Kommunfullmäktige
beslutar att alla nämnder, styrelse och bolag utser två ledamöter att följa
åtagandena om barnens rättigheter. Till det har kommit förslag om att en
utvärdering görs våren 2017.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan
tilläggsförslaget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
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Dnr 2014-000380

Barnchecken, utvecklingsförslag från och med 2015
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare
Alla nämnder och styrelsen
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Dnr 2014-000393

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
2

Det reviderade reglementet gäller från och med den dag kommunfullmäktige antagit reglementet.
_________________________________________________________
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente från 2008 behöver revideras.
Underlag för beslut
Nu gällande reglemente
Förslag till nytt reglemente
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2015-000005

Nytt uttalande mot undersökning, uranprospektering
och brytning av uran i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige uttalar som sin uppfattning och vilja att
undersökningstillstånd, prospektering och brytning av uran inte ska
beviljas i Krokoms kommun.

Bakgrund
Ända sedan uranfyndigheten upptäcktes i Lilljuthatten har boende i området
känt stor oro över vilka konsekvenser det kan få för miljö, livsbetingelser
somt turism- och samenäringarna. De senare åren har även brytning av uran i
alunskiffer i andra kommuner länet aktualiserats. Oavsett om brytning av
uran sker i urberg eller alunskiffer medför det en allvarlig miljöpåverkan.
Oron är lika stark idag och inga nya fakta finns för att ändra
ställningstagandet.
Gemensamt har de fyra kommunerna runt Storsjön agerat mot prospektering
och planering för brytning av alunskiffer.
Krokoms kommunfullmäktige har även tidigare gjort enhälliga uttalanden,
med samma innehåll, den 5 december 2007 och den 4 maj 2011.
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till förslaget.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till förslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till förslaget.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till förslaget.
Linus Kimselius, M, föreslår bifall till förslaget.
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Dnr 2015-000005

Nytt uttalande mot undersökning, uranprospektering
och brytning av uran i Krokoms kommun
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
uttalar som sin uppfattning och vilja att undersökningstillstånd,
prospektering och brytning av uran inte ska beviljas i Krokoms kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att alltid överklaga ärenden gällande
uranprospektering och undersökningstillstånd för uran. Överklaganden
hänvisar liksom tidigare till kommunfullmäktiges uttalande.
Kommunstyrelsens ordförande ges mandat att föra kommunens talan vid
överklagan av ärenden gällande uranprospektering och undersökningstillstånd.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Anna Holmer, bygg- och miljöchef inklusive kommunstyrelsens beslut 28
januari 2015, § 9
Åsa Sjödin, kommunikationschef
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Dnr 2015-000037

Särtaxa för dagvatten i Åsbacken
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar särtaxa för dagvattenhanteringen i Åsbacken.
2

Särtaxan för dagvattenhanteringen i Åsbacken blir 14:30 kronor
exklusive moms/kvadratmeter tomtyta.
_________________________________________________________
Bakgrund
I Åsbacken finns inget ledningsnät för dagvatten som ska ledas vidare för
omhändertagande. Därför måste dagvattnet tas om hand lokalt i Åsbacken.
En utredning för omhändertagande av dagvattnet i Åsbacken har gjorts.
Utredningen omfattar hela området Åsbacken.
Utredningen utgör grunden för kostnadsberäkningen av
dagvattenhanteringen.
Utredningen för Åsbacken beräknas kosta totalt 1,8 miljoner kronor.
VA-taxans konstruktion täcker inte kostnaden för dagvattenhanteringen i
Åsbacken, varför en särtaxa har tagits fram. Just i sådana tillfällen, då VAtaxan inte täcker kostnaderna för omhändertagande av VA, kan en särtaxa
bestämmas som då ska motsvara den faktiska kostnaden. Kostnaderna för
Åsbackens vatten- och spillningsnät täcks av ordinarie VA-taxa
I fallet med dagvattenhanteringen i Åsbacken har den totala kostnaden för
hela områdets dagvattenhantering delats med den totala tomtytan. Det vill
säga att det blir ett kvadratmeterpris på anslutningsavgiften för
omhändertagande av dagvatten, vilket är en engångskostnad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande särtaxa för dagvatten i Åsbacken
Anslutning till kommunalt VA inom detaljplanen Åsbacken
Kommunstyrelsen 11 februari 2015, § 24
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Dnr 2015-000037

Särtaxa för dagvatten i Åsbacken
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
särtaxa för dagvattenhanteringen i Åsbacken. Särtaxan för dagvattenhanteringen i Åsbacken blir 14:30 kronor exklusive moms/kvadratmeter
tomtyta.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2015-000020

Utökad investeringsram Åsbacken
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden utökad
investeringsram för handels- och industriområdet Ås-backen med 3,8
miljoner kronor, under förutsättning att beslut fattas om införande av
särtaxa för dagvatten.
2

Finansiering av utökad investeringsram föreslås dels genom särtaxa för
dagvatten, 1,8 miljoner kronor och dels genom indexuppräkning av
återstående kostnadsposter i ursprunglig budget motsvarande 2 miljoner
kronor.
_________________________________________________________
Bakgrund
Investeringsbudgeten för handels- och industriområdet ”Åsbacken”
fastställdes 2002. De delar av exploateringen som återstår att lösa är frågan
gällande omhändertagande av dagvatten, utbyggnad av vatten och
avloppsledningsnätet för tomterna närmast E14, belysning samt asfaltering
av vägar.
En indexuppräkning av budgeten från 2002 pekar på en kostnadsökning om
ca 40 %. 2008 kom nya nationella direktiv för beräkning av
nederbördsmängder i samband med dimensionering av dagvattenhantering.
En framtagen lösning för omhändertagande av dagvattnet på området är
kostnadsberäknad till ca 1,8 miljoner kronor.
Underlag för beslut
Ekonomisk sammanställning exploatering Ås-backen
Tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2015
Kommunstyrelsen 11 februari 2015, § 23
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår bifall grundförslaget.
Yttrar sig gör också Linus Kimselius, M, Jörgen Blom, V, Jan Englund, SD,
Maria Söderberg, C.
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Dnr 2015-000020

Utökad investeringsram och igångsättningstillstånd,
Åsbacken
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja samhällsbyggnadsnämnden utökad investeringsram för handels- och
industriområdet Ås-backen med 3,8 miljoner kronor, under förutsättning att
beslut fattas om införande av särtaxa för dagvatten. Finansiering av utökad
investeringsram föreslås dels genom särtaxa för dagvatten, 1,8 miljoner
kronor och dels genom indexuppräkning av återstående kostnadsposter i
ursprunglig budget motsvarande 2 miljoner kronor.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2015-000019

Bildande av primärkommunalt samverkansråd
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun tillsammans med de
övriga kommunerna i länet bildar ett primärkommunalt samverkansråd
från och med den 1 januari 2015.

2.

Förslag till reglemente, daterat den 11 november 2014, antas.
____

Bakgrund
Den primärkommunala nämnden har den 17 november 2014 beslutat att
rekommendera kommunerna i länet att inrätta ett primärkommunalt råd.
Länets kommuner har under många år haft ett Kommunförbund. År 2011
lades det ner och verksamheten flyttade över till det nybildade
Regionförbundet. Primärkommunala nämnden inrättades inom
Regionförbundet 2011 med syfte att kunna bereda de frågor som tidigare
behandlats i styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län. Nämnden har
sammanträtt fyra till fem gånger per år och har varit ett viktigt forum för
primärkommunala frågor.
Till följd av bildandet av Region Jämtland Härjedalen från och med 2015
kommer nämndens frågor inte längre att kunna behandlas på motsvarande
sätt. Primärkommunala nämnden har bedömt att ett samverkansorgan för
kommunerna är viktigt och därför föreslagit att ett samverkansråd bildas.
Primärkommunala rådets uppgift föreslås vara att;
* tillvarata kommunernas behov av samverkan i primärkommunala frågor
* samverka i frågor som ska behandlas i Regionens samverkansråd
* ansvara för styrning av samverkansorganen SocSam och BUZ
* besluta om rekommendationer av beslut i kommunerna
Samverkansrådet föreslås bestå av en representant för varje kommun,
förutom Östersunds kommun som föreslås utse två ledamöter. Rådet ska ha
lika många ersättare som ledamöter.
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Dnr 2015-000019

Bildande av primärkommunalt samverkansråd
Rådet kommer att erhålla ett administrativt sekreterarstöd inom ramen för
uppdragsavtalet mellan kommunerna och regionen. Kommunerna föreslås
utse en tjänsteman som ansvarar för föredragning av rådets ärenden. Varje
kommun svarar i övrigt för sina kostnader för sitt deltagande i
samverkansrådet.
Krokoms kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2014, § 120, att
teckna överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen om regionalt
samarbete via Regionens samverkansråd från och med den 1 januari 2015.
Underlag för beslut
Kommunchefens tjänsteutlåtande 4 februari 2015
Primärkommunala nämndens protokollsutdrag med tillhörande
beslutsunderlag
Förslag till reglemente för primärkommunala samverkansrådet
Kommunstyrelsen 11 februari 2015, § 28
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige besluta att
Krokoms kommun tillsammans med de övriga kommunerna i länet bildar ett
primärkommunalt samverkansråd från och med den 1 januari 2015. Förslag
till reglemente, daterat den 11 november 2014, antas.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Region Jämtland Härjedalen, James Winoy, verksamhetsstöd
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Dnr 2015-000098

Diskussion av ägardirektiv för Gymnasieförbundet och
Räddningstjänstförbundet
Gymnasieförbundet, diskussion
Marie Svensson, V, framför synpunkt på att, i Gymnasieskolornas arbete
med folkhälsa, det bör framgå att jämställdhetsperspektiv ska råda såväl hos
elever som hos personal.
Rolf Lilja, S, framför synpunkt under ekonomiska förutsättningar för 2016.
Där borde det framgå att ingen uppräkning för ”övriga kostnader” ska
förekomma, uppräkningen gäller enbart för löner.
Maria Söderberg, C, tycker att det fungerar bra med ägarsamråden. Då det
gäller ekonomi finns anledning att djupdyka lite mer. Det är positivt att se att
Gymnasieförbundet har klarat år 2014 så bra. Något som eleverna borde
informeras om är att det för yrkeslinjerna är lättare att komplettera för
högskolestudier. För högskolestuderande är det inte lika lätt att gå över till
yrkeslinjer. Det är viktigt att göra eleverna observanta på det.
Leo Olofsson, M, framför synpunkt om att ägardirektivet måste innehålla
funktionen som valberedande i förbundet.
Räddningstjänstförbundet, diskussion
Rolf Lilja, S, framför synpunkt att förbundet utarbetar egna policydokument.
Linus Kimselius, M, framför synpunkt om att en översyn måste göras när det
gäller förbundets möjligheter att balansera resultat för att kunna öka eget
kapital.
Leo Olofsson, M, framför synpunkt om att ägardirektivet måste innehålla
funktionen som valberedande i förbundet.
Maria Söderberg, C, tycker att det fungerar bra med ägarsamråden.
_____
Kopia till
Maria Söderberg
Rolf Lilja
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Dnr 2015-000016

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden istället för Gabriella
Carlsson, S, väljs Mikael Karlsson, S.
2

Till ny ledamot i Jämtlands Räddningstjänstförbund istället för Leo
Olofsson, M, väljs Stina Kimselius, M.
_______

Bakgrund
Gabriella Carlsson, S, vill avsluta sitt uppdrag som ledamot i bygg- och
miljönämnden.
Som ny ledamot i bygg- och miljönämnden föreslås Mikael Karlsson, S.
Efter fråga på val av Mikael Karlsson, S, som ny ledamot i bygg- och
miljönämnden, istället för Gabriella Carlsson, S, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Val till ny ersättare efter Mikael Karlsson, S, i bygg- och miljönämnden tas
vid nästa fullmäktige, den 29 april.
_____
Leo Olofsson, M, vill avsluta sitt uppdrag som ledamot i Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Som ny ledamot i Räddningstjänstförbundet föreslås Stina Kimselius, M.
Efter fråga på val av Stina Kimselius, M, till ny ledamot i
Räddningstjänstförbundet, istället för Leo Olofsson, M, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Underlag för beslut
Avsägelse från Gabriella Carlsson
Avsägelse från Leo Olofsson
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Dnr 2015-000016

Valärenden
Kopia till
De valda
De avgångna
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Samhällsbyggnadsnämnden
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
Kommunfullmäktige 29 april 2015 (Anette Lihuvudh)
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
1
2

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: sammanträdesprotokoll 141028 och141217
Socialnämnden: kvartalsrapport - SoL och LSS, kvartal 4, 2014 till
Inspektionen för vård och omsorg

3

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 141222, skriften God
revisionssed i kommunal verksamhet 2014

4

Dnr KS 14/009
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: nyhetsbrev december
2014

5

6

7

Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: 141024, 141119, 141212,
styrelsesammanträden
Dnr KS 14/138
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: information till
medlemskommunerna sam tal i Riksdagshuset av ordföranden i
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, inkom 141202
Dnr KS 14/280
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 141216, § 114, beslut ang
medborgarförslag - Hundrastplats i Krokom

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
A

Justerandes sign

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
B

C

D

E

F

G

H

I

Justerandes sign

Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.
Dnr KS 14/205
Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning
till gamla E 75 i Ås remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/210
Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/251
Medborgarförslag – Solskydd och träd Faxgärdets förskola.
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv
tar beslutet senast i april 2015.
Dnr KS 14/269
Medborgarförslag - Köp av området Önsjön för villatomer och
kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/277
Medbogarförslag – Barn till föräldralediga bör få vistas på fritids 10
timmar/vecka. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/293
Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i april 2015.
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
J

K

Dnr KS 14/304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Ärendet.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast
29 april 2015.
Dnr KS 14/333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.

Dnr KS 14/350
L Medborgarförslag – Central omlokalisering av Stubbens fritidsgård
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar
beslut i ärendet.
Dnr KS 14/351
M Medborgarförslag – Busskort för alla barn och ungdomar, som ska gälla
i hela länet och på stadsbussarna, året och dygnet runt.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
juni 2015.
Dnr KS 14/376
N Medborgarförslag – Utvecklingsgrupp/råd, politiker och medborgare,
för att arbeta med utveckling av kommunen.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
juni 2015.
O

P

Justerandes sign

Dnr KS 14/391
Motion – Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett glesbygdsprogram i samarbete med invånarna i de glesare
delarna i kommunen.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i december 2015.
Dnr KS 15/025
Medborgarförslag – Mer idrott i skolan
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
Q

R

S

T

U

V

X

Y

Justerandes sign

Dnr KS 15/026
Medborgarförslag – Nyare saker till Stubben
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/027
Medborgarförslag – Ipads istället för datorer
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/030
Medborgarförslag – Elevhem för gymnasieelever
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/031
Medborgarförslag – Fler jobb i kommunen
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/032
Medborgarförslag – Bättre Wifi/3G på Nyhedens skola
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/033
Medborgarförslag - Busskort/fritidsmärke till alla ungdomar i Krokom
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/034
Medborgarförslag – Mer mat i matsalen på Nyhedens skola
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/035
Medborgarförslag – Bättre skolmat
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
Dnr KS 15/044
Z Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige senast i februari 2016.
_____
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Dnr 2015-000097

Avslutning
Ordförande tackar fullmäktige för ett härligt möte. Han föreslår att
fullmäktige läser Översiktsplanen, som beslutats idag, som ger stor kunskap
om kommunen. Ordförande tipsar också om att läsa Axel Lindströms
triologi. Nästa fullmäktige blir den 29 april.
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Elisabeth Svensson (Anders Norén)
Linus Kimselius
Leo Olofsson
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Marcus Färnström (Stina Kimselius)
Roland Larsamo
Anders Norén
Stina Kimselius

L
L
L
L
E
E

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Gunnar Hellström
Karin Wallén
Hans Åsling
Cristine Persson
Niclas Höglund
Malin Bergman
Håkan Larsson
Andreas Axelsson
Lena Andersson
Leif Jönsson (Olle Arnsten)
Håkan Schüberg
Jenny Henriksson
Olle Arnsten
Bengt Nord
Tony Fick
Karin Häggqvist
Olof Hedman
Örjan Ernehed
Kurt-Olov Göransson

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

Kristdemokraterna:
Lena Persson, § 1
Michael Sandberg
Rune Mellergård

L
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson, §§ 1-9 (J Hult fr o m § 10 )
Christer Toft
Katarina Rosberg
Stefan Fax
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Maria Jacobsson
Alf Högström
Mi Bringsaas (Göran Carlsson)
Birger Backlund
Erika Öhlin (Monica Dahlén)
Simon Rosberg
Anki Syversen
Leif Jonsson
Karin Juleshaug
Göran Carlsson
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Anna Olsson
Lars Nilsson
Judith Hult, §§ 10-20
Sune Elvstål
Ulla Jönsson

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

(E)

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick, §§ 2-20
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Jessika Svensson
Eva-Britt Jonsson

L
(L)
L
L
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

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

L
E

Sverigedemokraterna
Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L
L

Vid upprop

38 L
6E
44
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