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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Onsdag 5 november 2014, kl 10.00-16.40, Trångsvikens Bygdegård

Beslutande

Ledamöter
Se bilaga 1 till protokollet

Övriga närvarande

Ola skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare

Håkan Larsson Katarina Rosberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, måndagen den 17 november 2014, § 126 omedelbar just

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 110-128

Anette Lihuvudh
Ordförande

Mi Bringsaas, §§ 110-111, 113

Gunnar Hellström
§§ 112, 114-128

Håkan Larsson

Katarina Rosberg

Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

5 november 2014

Datum då anslaget sätts upp

6 november 2014, §
125
18 november 2014

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen
Anette Lihuvudh

Underskrift

Sista dag för överklagan

27 november 2014, §
125
9 december 2014
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 110

Dnr 2014-000102

Öppnande
Sammankallande Mi Bringsaas, S, öppnar sammanträdet klockan 10.00 och
hälsar nyvalda fullmäktige välkomna till den nya mandatperioden.
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras måndagen den 17 november 2014.
Håkan Larsson, C, och Katarina Rosberg, S, väljs att justera protokollet.
Upprop
Vid upprop noteras 39 ledamöter och 4 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 28 oktober. Kallelsen har skickats ut till ledamöter och
ersättare den 23 oktober 2014.
Fastställande av dagordning
Stefan Fax, S, föreslår att ärende 6, medborgarförslag om fiskodlingen i
Landösjön, utgår.
Ajournering begärs klockan 10.45-10.50.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till att punkten 6 utgår.
Ordförande frågar om punkten 6 ska utgå från dagens ärendelista och finner
att fullmäktige bifaller det.
I övrigt godkänns ärendelistan.
Informationer

Justerandes sign

*

Säkerhet för förtroendevalda, Jan Eriksson, säkerhetschef

*

Skolinspektionens rapport, Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef

*

Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström
- Uppförandekod
- Fullmäktiges arbetsordning

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 110 (forts)

Dnr 2014-000102

Öppnande
*

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
- Regionbildning
- Översiktsplan Krokoms kommun
- Andritz Hydro
- Telefonin i Hotagen

Två frågor som får ställas vid dagens möte
* Rolf Lilja, S, fråga om Andritz Hydro i Vaplan
*

Maria Jacobsson, S, fråga om rutiner vid felanmälan för bland annat
skolor och förskolor

Ajourneringar
Fullmäktige ajournerar sig för överläggning klockan 10.45-10.50, för lunch
klockan 12.00-13.00 och för kaffe klockan 15.25-15.50.
_____
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 111

Dnr 2014-000335

Val av kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges beslut
1 Fullmäktige utser följande presidium till och med den 14 oktober 2018
Gunnar Hellström, C, ordförande
Marcus Färnström, M, 1:e vice ordförande
Mi Bringsaas, S, 2:e vice ordförande
____________________________
Val av ordförande fullmäktiges presidium
Centerpartiet i valteknisk samverkan med Moderaterna, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna, föreslår Gunnar Hellström, C, till ordförande i presidiet.
Socialdemokraterna föreslår Mi Bringsaas, S, till ordförande i presidiet.
Beslutsgång
Det finns två förslag till ordförande i fullmäktiges presidium och det är
Gunnar Hellström, C, och Mi Bringsaas, S.
Sluten omröstning begärs
Röstsammanräkningen utfaller
Gunnar Hellström, C, 22 röster
Mi Bringsaas, S, 16 röster
Blanka, 6 röster
Ordförande finner att Gunnar Hellström, C, väljs till ordförande i
fulmäktiges presidium.
Val av 1:e vice ordförande fullmäktiges presidium
Linus Kimselius, M, föreslår Marcus Färnström, M, till vice ordförande i
presidiet.
Christer Toft, S, föreslår Mi Bringsaas, S, till vice ordförande i presidiet.
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 111 (forts)

Dnr 2014-000335

Val av kommunfullmäktiges presidium
Sluten omröstning begärs
Röstsammanräkningen utfaller
Marcus Färnström, M, 23 röster
Mi Bringsaas, S, 20 röster
Blanka, 1 röst
Ordförande finner att Marcus Färnström, M, väljs till 1:e vice ordförande i
fulmäktiges presidium.
Val av 2:e vice ordförande fullmäktiges presidium
Christer Toft, S, föreslår Mi Bringsaas, S, till 2:e vice ordförande.
Ordförande frågar på förslag om att välja Mi Bringsaas, S, till 2:e vice
ordförande i fullmäktiges presidium och finner att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
De valda
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 112

Dnr 2014-000336

Val av valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
1 Till ledamöter och ersättare i valberedningen väljs;
Ledamöter
Håkan Larsson, C
Katarina Rosberg, S
Marie Svensson, V
Björn Hammarberg, M
Jan Runsten, MP
2

Ersättare
Lena Persson, KD
Alf Högström, S
Mona Puttic, V
Jannike Hillding, M
Eva Ljungdahl, MP

Till ordförande i valberedningen väljs Håkan Larsson, C, och till vice
ordförande väljs Katarina Rosberg, S.
_______________

Förslag till ledamöter och ersättare i valberedningen
Ledamöter
Ersättare
Håkan Larsson, C
Katarina Rosberg, S
Marie Svensson, V
Björn Hammarberg, M
Jan Runsten, MP

Lena Persson, KD
Alf Högström, S
Mona Puttic, V
Jannike Hillding, M
Eva Ljungdahl, MP

Håkan Larsson, C, föreslås till ordförande i valberedningen.
Katarina Rosberg, S, föreslås till vice ordförande i valberedningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslag till ledamöter och ersättare i valberedningen
och finner att fullmäktige bifaller det.
Ordförande frågar fullmäktige på förslag om att välja Håkan Larsson, C, till
ordförande, i valberedningen, och finner att fullmäktige bifaller det.
Ordförande frågar fullmäktige på förslag om att välja Katarina Rosberg, S,
till vice ordförande, i valberedningen, och finner att fullmäktige bifaller det.
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 112 (forts)

Dnr 2014-000336

Val av valberedning
Kopia till
De valda
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 113

Dnr 2014-000104

Allmänhetens frågestund
Bo-Yngve Nilsson, Rödön, frågar fullmäktige om fiskodlingen i Landösjön.
Maria Söderberg, C, Linus Kimselius, M, Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V,
Håkan Larsson, C, Lena Persson, KD, Jan Runsten, MP och Ronny
Karlsson, SD, svarar.
_____
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 114

Dnr 2014-000105

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Medborgarförslag – Aktivitetspark för äldre remitteras till
socialnämnden för beslut i fullmäktige senast den 29 april 2015.
2

Stoppa utbyggnaden av storskalig kassaodling av fisk i våra sjöar och
vattendrag remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast den 29 april 2015.

3

Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 29 april 2015.
___

Nedanstående medborgarförslag har kommit in;
Dnr 2014-000304
Medborgarförslag – Aktivitetspark för äldre. Förslag är att det remitteras till
socialnämnden för beslut i fullmäktige senast den 29 april 2015.
Dnr 2014-000308
Stoppa utbyggnaden av storskalig kassaodling av fisk i våra sjöar och
vattendrag. Förslag är att det remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
fullmäktige senast den 29 april 2015.
Dnr 2014-000333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslag är att det
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 29 april
2015.
____
Kopia till
Beredande nämnd inklusive medborgarförslag
Förslagsställare

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 115

Dnr 2014-000199

Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd
utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar förslaget med nedanstående.
Reservation
Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för eget förslag.
Miljöpartiet anmäler skriftlig reservation.
_____
Bakgrund och svar
”Ompröva beslutet och stöd utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag”
Långforsens kraftverk har diskuterats och hanterats många gånger i Krokoms
kommunfullmäktige. Stationen ägs av Jämtkraft AB, som till 98 procent ägs
av Östersunds kommun. Krokoms kommun äger en procent av företaget.
Efter beslut i regeringen får Jämtkraft inte nyttja mer vatten än den gamla
vattendomen från 1918. Denna dom medger ett uttag av 8 m3/s.
Information från Jämtkraft:
Dammskada och akutåtgärd
År 2010 upptäcktes en dammskada vid kraftverket, som måste avhjälpas
akut. Stationen säkrades och därefter tog Jämtkraft fram en lösning för hur
dammskadan kan repareras.
- Tillståndsansökan för akutåtgärd ska ske skyndsamt
- Fångdammen är inte dimensionerad som en permanent konstruktion

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 115 (forts)

Dnr 2014-000199

Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd
utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag
Åtgärderna på kraftstationen är en separat process, som kommer att ta längre
tid. Denna process kräver utredningar rörande ekologi, miljö och teknik.
Tillståndsansökan för akutåtgärden ingavs till Mark- och miljödomstolen
2011-09-29.
Renovering av Långfors kraftstation
Mark- och miljödomstolen krävde en tillståndsansökan för renovering av
kraftstationen för att kunna göra en samlad bedömning av projekten.
Jämtkraft har ansökt om tillstånd om att få reparera överfallsdammen vid
kraftstationen, anlägga faunapassage, byta turbin och generator. Planen
innefattar dessutom ny stationsbyggnad, utrivande av stenkistan och
anläggning av fiskavledare för nedströmsvandrande fisk, samt anpassning av
kröndamm.
Tillståndsansökan för renovering av kraftstationen ingavs till Mark- och
miljödomstolen 14 juni 2013.
Krokoms kommun har deltagit i samråd vad gäller ansökningarna.
Bygg- och miljönämnden 28 maj 2013
Tjänsteyttrande 17 oktober 2013
Krokoms kommun har, i samråd med Jämtkraft, understrukit vikten av att
hela det berörda området ska göras tillgängligt för det rörliga friluftslivet.
Nedanstående tjänsteyttrande sammanfattar väl kommunens inställning:
Tjänsteutlåtande från kommunens bygg- och miljöchef Anna Holmer
(2013-10-17):
”Beviljas tillstånd för de sökta åtgärderna ska, för att säkerställa den
biologiska mångfalden i Långforsen och minimera påverkan från avledning
av vatten till Långfors kraftverk, bästa möjliga teknik användas.
Det bör inte råda någon osäkerhet i vilken utsträckning den planerade
faunapassagen eller åtgärderna för nedströms fiskvandring kommer att
fungera innan ev. tillstånd beviljas.

Justerandes sign
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Ärende: Medborgarfêrslag - Ompröva beslutet och stöd utrivning av
Långforsens kraftverk enligt Kammarkollegiets förslag
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges
medborgarförslaget.

beslut, och yrkar bifall till

Miljöpartiet delar Älvräddarnas och Kammarkollegiets åsikt att tillständ for
Långforsens kraftverk bör återkallas. Miljöpartiet har alltid ansett att Långforsen
bör återställas som ett fritt flödande fors utan störning från vattenkraft.
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 115 (forts)

Dnr 2014-000199

Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd
utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag
Bästa möjliga teknik ska även användas för att minska den påverkan som
kan tänkas uppkomma under byggnadstiden.”
Domar har fallit i båda miljöprövningsmålen i maj, respektive augusti.
Krokoms kommun har inte överklagat domarna.
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Håkan Larsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo-Yngve Nilsson, förslagsställare, yttrar sig i sitt medborgarförslag.
Eva Ljungdahl, MP föreslår bifall till medborgarförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elisabeth Svensson, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lena Persson, KD, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår fullmäktige
besvara medborgarförslaget. Till det har kommit bifallsförslag till
medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på förslagen mot varandra finner ordförande att fullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och omröstning ska genomföras.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 115 (forts)

Dnr 2014-000199

Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd
utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som bifaller
medborgarförslaget röstar Nej.
Med 37 Ja 6 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kopia till
Förslagsställaren
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 116

Dnr 2014-000106

Frågor
Rolf Lilja, S, frågar Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande om
vilka åtgärder Krokoms kommun avser att vidta med anledning av det
omfattande varslet om uppsägning av personal vid Andritz Hydro i Vaplan.
Maria Söderberg, C, svarar att kommunstyrelsens presidium fick
information den 31 oktober. Kommunchefen och näringslivschefen har
också informerat sig om läget. Andritz Hydro är en viktig arbetsplats. De
personer som blir uppsagda kommer att erbjudas kompetensutveckling via
socialfonderna. Regionförbundet med trygghetsrådet har här en viktig roll
samt Arbetsförmedlingen. Det arbetet har startats upp. Kommunen vill ju
behålla de kompetenser som finns.
Rolf Lilja, S, säger att det är bra om arbetet med insatserna styrs upp.
_____
Maria Jacobsson, S, frågar Linus Kimselius, M, samhällsbyggnadsnämndens ordförande om hur arbetet går med att skärpa upp processen med
felanmälan för bland annat skolor och förskolor.
Linus Kimselius, M, svarar att Krokomsbostäder och barn- och utbildning
har rutiner för felanmälan. Krokomsbostäder åtgärdar och återkopplar. Det
finns en ansvarig på varje skola.
Maria Jacobsson, S, säger att rutiner finns men de fungerar inte. Maria
Jacobsson, S, tackar för svaret och säger att man får hjälpas åt för att få en
bra process.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 117

Dnr 2014-000108

Dialog med revisorerna
Elisabeth Friberg, vice ordförande i revisionen, informerar fullmäktige om
två revisionsrapporter.
Revisionsrapport ”Intern kontroll” är ställd till kommunstyrelsen.
Revisionen bedömer att kommunstyrelsens internkontrollarbete inte fungerar
på ett tillfredsställande sätt.
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att;
-

Varje mandatperiod genomföra riskanalys och årligen upprätta en plan
för uppföljning av den interna kontrollen.

-

Kommunstyrelsens och nämndernas risk- och väsentlighetsanalys
dokumenteras.

-

Riskanalyserna omfattar externa risker (t ex omvärldsrisker, finansiella
risker, legala risker, IT-baserade risker) och interna risker (t ex
verksamhetskriser, redovisningsrisker och IT-baserade risker).

-

Internkontrollplanen följs upp regelbundet under löpande verksamhetsår.

-

Internkontrollplanen utformas på ett enhetligt sätt i alla nämnderna för
att underlätta kommunstyrelsens uppföljning.

-

Det utformas rutiner/forum för dialog mellan
styrelse/nämnder/förvaltningar avseende arbetet med intern kontroll.

-

De berörda erbjuds utbildning avseende internkontroll och den metod
för riskanalyser och utformning av kontrollaktiviteter, som finns inom
kommunen.

Elisabeth Friberg säger att det är positivt att kommunstyrelsen har påbörjat
en revidering av sitt internkontrollreglemente.
Revisionsrapport ”Granskning av hemtjänstens utveckling” är ställd till
socialnämnden.
Revisionen bedömer att uppföljning av rutiner och verksamhet inte fungerar
tillfredsställande men har en stor förbättringspotential.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 117 (forts)

Dnr 2014-000108

Dialog med revisorerna
Revisionen rekommenderar socialnämnden att;
-

Organisatoriskt är det viktigt att en socialchef och/eller
äldreomsorgschef på heltid styr upp befintlig verksamhet. Rekrytering
av en chef för beställarenheten pågår, vilket bedöms vara ett steg i rätt
riktning för att skapa förutsättningar för en enhetligare
biståndsbedömning inom beslutad budgetram.

-

Se över riktlinjerna för bistånd, som är från 2003.

-

Beträffande målarbetet är det viktigt att inte spänna bågen för högt i
inledningsskedet utan satsa på ett färre antal mål, som är
uppföljningsbara.

-

Utveckla rutiner för att stämma av att beviljade timmar överensstämmer
med levererade timmar.

-

Ta fram ett konkret åtgärdsplan för att minska kostnaderna i
verksamheten.

-

Se över internkontrollplanen och finslipa den vilket innebär att
självklara aktiviteter stryks och andra läggs till. Återrapportering av
utförda aktiviteter ska göras till nämnden och kommunstyrelsen.

Maria Söderberg, C, Rolf Lilja, S, Cristine Persson, C, och Jan Englund, SD,
deltar i dialogen.
Ordförande tackar Elisabeth Friberg för information och dialog.
_____
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Kf § 118

Dnr 2014-000290

Likvidering av regionförbundet Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i enlighet med Styrgruppen för Region 2015
rekommendation besluta;
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§20 Likvidation och upplösning av förbundet i ”Förbundsordning för
Regionförbundet Jämtlands län” ersätts med:
”Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom
eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet så att
förutsättningarna för förbundet att uppfylla sina ändamål inte längre
föreligger.
När förbundet trätt i likvidation skall skulder betalas och egendom
avyttras eller fördelas enligt principerna i § 18.
Likvidation verkställs av en av medlemmarnas fullmäktige utsedd
likvidator. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall
denne avge en slutredovisning för förvaltningen. Redovisningen sker
genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.
Regionförbundet Jämtlands län likvideras den 31 december 2014.
Regionförbundets arkiv överlämnas till Region Jämtland Härjedalens
arkiv för slutlig förvaring.
Likvidationen utförs enligt dokument ”Likvidering av Regionförbundet
Jämtlands län år 2015”.
Kostnaden för likvidationen och likvidatorn belastar Regionförbundet
Jämtlands län.
Som likvidator utses Arne Nilsson.
Krokoms kommun önskar att det i samband med likvidation av
Regionförbundet Jämtlands län görs en sammanställning av de
förtroendevaldas intjänade pensioner samt att det även görs en
beskrivning av den framtida hanteringen av dessa.
_______
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Dnr 2014-000290

Likvidering av regionförbundet Jämtlands län
Bakgrund
Regionförbundet Jämtlands län bildades 2010 i avvaktan på att landstinget
och kommunerna skulle bilda en region av Jämtlands län. Riksdagen
beslutade 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting skulle få bilda en region
av Jämtlands län. I och med det upphör rättigheten för Jämtlands län att ha
ett samverkansorgan enlig lag om samverkansorgan ( SFS 2002:34 )
Den regionala utvecklingsverksamheten i Regionförbundet måste avvecklas
och Regionförbundet bör likvideras.
Regler för detta finns i förbundsordningen. Enligt denna ordning är det
direktionen som ska verkställa likvidationen. Nuvarande direktion är utsedd
fram till och med 31 december 2014. För att fullfölja förbundsordningens
regler behöver således en ny direktion utses.
Ett fullföljande av förbundsordningen kommer att innebära att
regionförbundet kommer att intäkter och kostnader under 2015. Detta
kommer i sin tur att innebära att extra arbetsuppgifter för att under 2016
avsluta förbundet med statliga myndigheter. Denna process kan förenklas om
medlemmarna i stället utser en likvidator. En sådan process skulle kunna
innebära att det inte kommer att finnas kostnader och intäkter i förbundet
under 2015.
Kostnad för likvidator kan hanteras av en av medlemmarna.
Fördelningen av de olika kapitalen som upparbetats under regionförbundets
verksamhet fördelas enligt § 18 i förbundsordningen. Det finns dock kapital
som överförts från före detta kommunförbundet och som använts till
verksamheterna som upparbetat kapital. Fördelning av dessa kapital finns
inte omnämnda i förbundsordningen och bör vara föremål för separat beslut
av medlemmarna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 oktober 2015
Protokollsutdrag Styrgrupp Region 2015
Kommunstyrelsen 8 oktober 2014, 167
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Dnr 2014-000290

Likvidering av regionförbundet Jämtlands län
Förslag som läggs på mötet
Cristine Persson, C, föreslår att fullmäktige önskar att det i samband med
likvidation av Regionförbundet Jämtlands län görs en sammanställning av de
förtroendevaldas intjänade pensioner samt att det görs en beskrivning av den
framtida hanteringen av dessa. I övrigt föreslår Cristine Persson, C, bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Styrgruppens, för Region 2015,
rekommendation. Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på kommunstyrelsens förslag och sedan
på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län
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Dnr 2014-000291

Ändring i förbundsordning, Regionförbundet Jämtlans
län, om fördelning av överskott
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i Regionförbundets Jämtlands
läns förbundsordning enligt följande :
1.

Krokoms kommun godkänner ett avsteg från § 18 i förbundsordningen
om andelar i regionförbundets tillgångar och skulder.

2.

Kvarvarande upparbetade medel överförda från Kommunförbundet
Jämtlands län, överskottet i Regionförbundet samt överskott vid
likvidering av AV-Media Jämtlands län AB överförs till en pott för
utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området.

3.

Användning av medlen utgår från ” Statuter för utvecklingsprojekt för
projekt inom det primärkommunala området.”

4.

Kvarvarande medel från FoU-Jamt ( 1,2 miljoner kronor ) bör riktas till
stöd för forskning.
_______

Bakgrund
Styrgruppen för Region 2015 rekommenderar kommunerna i Jämtland samt
Jämtlands läns landsting fatta beslut om ändring i förbundsordning om
fördelning av överskott. I samband med att kommunerna 2011 överförde
Kommunförbundet Jämtlands läns verksamhet till regionförbundet
överfördes också ett antal överskott i olika delverksamheter.
Förbundsordningen saknar skrivningar om hur kvarvarande överskott ska
hanteras. Styrgrupp Region 2015 föreslår att eventuella överskott samlas i en
pott för utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området. Potten ska
styras av Regionens samverkansråd. Eventuellt överskott från regionförbundets verksamhet och från nedläggning AV-Media överförs till potten.
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Kf § 119 (forts)

Dnr 2014-000291

Rekommendation om ändring i förbundsordning om
fördelning av överskott.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 oktober 2014
Protokollsutdrag Styrgrupp Region 2015
Kommunstyrelsen 8 oktober 2014, § 168
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige besluta om föreslagna ändringar i Regionförbundets
Jämtlands läns.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län
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Dnr 2014-000300

Samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen
och länets kommuner om regional samverkan
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om att teckna överenskommelse, om
samverkansavtal, mellan Krokoms kommun och Region Jämtland
Härjedalen om regionalt samarbete.
____
Bakgrund
Regionförbundet har sedan bildandet 2011 som en del i det regionala arbetet
utfört uppdrag som övertagits från Kommunförbundet Jämtlands län. Många
av dessa uppdrag handlar om regional samverkan såsom samarbetet mellan
kommunerna och landstinget, framtagande av regionala strategier för
utveckling, kommunikationer med mera. I och med att regionförbundets
verksamhet övertas av landstinget, som kommer att bilda region med
regionalt utvecklingsansvar, behövs en överenskommelse över de
verksamheter som kommunerna anser att det finns fördelar med att regionen
snarare än de enskilda kommunerna bedriver. På detta sätt skulle det
samarbete som kommunerna haft under mycket lång tid i sitt
kommunförbund kunna fortsätt utan att kommunerna utför det enskilt eller
bildar ett nytt samarbetsorgan.
Enligt bifogat förslag på överenskommelse omfattar överenskommelsen alla
de verksamheter som regionförbundet idag bedriver med undantag av
familjerådgivning som är en lagstadgad kommunal verksamhet. Det skapar
också en större möjlighet för en fortsatt samverkan mellan kommunerna och
regionen i det regionala samarbetet. Samtidigt stärker det kommunernas
inflytande i det nu utvidgade regionala ansvaret som Region Jämtland
Härjedalen får.
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Dnr 2014-000300

Samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen
och länets kommuner om regional samverkan
I bilaga ” Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets
kommuner om regional samverkan ” beskrivs den verksamhet som parterna
avser att samverka om. De fyra samverkansområdena ( utgående från RUS )
är ;
*
*
*
*

Kompetens och kunskapsutveckling
Socialt inkluderande och ett sunt liv
Resurssnålare och effektivare
Övergripande regionalutveckling

För de uppgifter som regionen utför för kommunens räkning ersätter
kommunerna regionen med en summa som motsvarar regionförbundets
nuvarande kostnader.
Ersättningen beräknas på befolkningsmängd. Se bilaga. ” Fördelning enligt
kommunernas folkmängd per 2013-11-01”
Överenskommelsen ska följas upp årligen i Regionens samverkansråd och
enskilt med varje kommun.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 oktober 2014
Protokollsutdrag Kommunala referensgruppen inom Region 2015
Ekonomisk fördelning enligt folkmängd
Kommunstyrelsen 8 oktober 2014, § 169
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår fullmäktige teckna överenskommelse om
samverkansavtal med Region Jämtland Härjedalen om regionalt samarbete.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtland
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Dnr 2014-000143

Bekräftelse av borgensförbindelse Kommuninvest i
Sverige AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Krokoms kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30
juni 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari Krokoms kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Krokoms kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.
2

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Maria
Söderberg och ekonomichef Björn Torbjörnsson att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av det här beslutet.

Bakgrund
Krokoms kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar ensligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Krokoms kommun utfärdade sin borgensförbindelse den
30 juni 2005.
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Dnr 2014-000143

Bekräftelse av borgensförbindelse Kommuninvest i
Sverige AB
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.
Ett borgensåtagande är enlig lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Krokoms kommuns borgensåtagande
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och
den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av
mycket stor vikt att kommunen innan borgensförbindelsens giltighetstid
löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 september 2014
Kommuninvest 12 mars 2014
Bekräftelseblankett
Barncheck: Bedöms inte vara tillämplig i ärendet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår Krokoms kommun
bekräfta att ingången borgensförbindelse av den 30 juni 2005
(”Borgensförbindelsen”). Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens
ordförande Maria Söderberg och ekonomichef Björn Torbjörnsson att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av det här
beslutet.
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Dnr 2014-000143

Bekräftelse av borgensförbindelse Kommuninvest i
Sverige AB
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Då beslutet har vunnit lagakraft skickas beslutet inklusive första sidan av
protokollet (anslagsbevis), närvarolista, lagakraftbevis samt bekräftelse i
original till Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, får beslutet vid ordinarie utskick
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande, får beslutet vid ordinarie
utskick

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 november 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 122

Dnr 2014-000306

Delårsrapport per augusti 2014, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2014.
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2014.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +1 873 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +400 tkr för år 2014.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven
enligt den kommunala redovisningslagen; att resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de finansiella mål som fastställts för den ekonomiska
förvaltningen, undantaget investeringsnivån där ett smärre överskridande om
ca 150 tkr kan uppstå; att verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk
hushållning till övervägande del har uppfyllts.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 september 2014
Delårsrapport, Jämtlands Räddningstjänstförbund 18 september 2014
Förbundets revisorers utlåtande 25 september 2014
Barncheck: Bedöms inte vara tillämplig i ärendet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige godkänna Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2014.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
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Dnr 2014-000306

Delårsrapport per augusti 2014, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2014-000316

Delårsrapport per augusti 2014, Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2014 och noterar att det finns ytterligare
förbättringspotential.
Bakgrund
Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2014.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +1,9 mnkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +2,9 mnkr för år 2014.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är
förenligt med de finansiella mål medlemmarnas fullmäktige beslutat om.
Dessa mål är:
Förbundet ska göra ett nollresultat, samt varje medlemskommun ska ha lägre
total gymnasiekostnad än genomsnittet för respektive kommungrupp.
Revisorerna är osäkra på vilka mål som kan antas vara de verksamhetsmål
som revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med god ekonomisk
hushållning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 oktober 2014
Delårsrapport, Jämtlands Gymnasieförbund 26 september 2014
Revisorernas bedömning 29 september 2014
Barncheck: Bedöms ej vara tillämplig för detta ärende
Förslag som läggs på mötet
Björn Hammarberg, M, föreslår i tillägg att beslutsmeningen förlängs med
”och noterar att det finns ytterligare förbättringspotential”. I övrigt föreslår
Björn Hammarberg, M, bifall till förslaget.
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Dnr 2014-000316

Delårsrapport per augusti 2014, Jämtlands
Gymnasieförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2014. Till
det har kommit förslag om att förlänga beslutsmeningen med ”och noterar att
det finns ytterligare förbättringspotential”.
Ordförande kommer först att fråga på kommunstyrelsens förslag och sedan
på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att fullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2014-000315

RI-mål för kommunstyrelsens verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
1 Resultatindikatormål för kommunstyrelsens verksamheter återremitteras
för att behandlas samtidigt med de andra nämndernas resultatindikatormål. Ärendet återremitteras även för översyn av målet ”Antal
kulturaktiviteter” då måttet idag är antalet besökare. Målet bör vara att
mäta antalet aktiviteter.

Bakgrund
Kommunstyrelsens verksamheter och budget presenteras i bilagda
dokument.
Kommunfullmäktige har beslutat om vilka resultatindikatorer som ska gälla
för styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamheter utifrån ett
brukar- och medborgarperspektiv. Resultatindikatorerna har i respektive
nämnd nivåsatts för att utgöra verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning. Dessa RI-mål återfinns på sidan 4 i budgetdokumentet. Vidare
finns också kommunstyrelsens nämndmål redovisade i budgetdokumentet.
Underlag för beslut
Tjänstutlåtande 2 oktober 2014
Detaljbudget för kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsens detaljbudget 2015 (kalkyl)
Förslag till omfördelning av ram
Kommunfullmäktige 5 november 2014, § 124
Förslag som läggs på mötet
Stefan Fax, S, förslår att kommunstyrelsens resultatindikatormål
återremitteras för att behandlas samtidigt med de andra nämndernas
resultatindikatormål.
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunstyrelsens resultatindikatormål
återremitteras för översyn av målet ”Antal kulturaktiviteter” då måttet idag
är antalet besökare. Målet bör vara att mäta antalet aktiviteter.
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Dnr 2014-000315

RI-mål för kommunstyrelsens verksamheter
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige godkänna RI (resultatindikatorer)-mål för
kommunstyrelsens verksamheter. RI-målen utgör verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning. Till det har kommit två förslag om återremiss.
Ordförande kommer först att fråga på de formella förslagen på återremiss.
Faller de förslagen kommer ordförande att fråga på kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare, återremitteras, finner
ordförande att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och omröstning ska genomföras.
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska avgöras senare, återremitteras, röstar Nej.
Med 22 Ja, 20 Nej och 2 som Avstår finner ordförande att ärendet
återremitteras då det vid en minoritetsåterremiss krävs en tredjedel av
rösterna, för bifall.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 125

Dnr 2014-000325

Kompletterande beslut skatteväxling kollektivtrafik,
överföring av ansvaret för kollektivtrafiken till
Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen)
Kommunfullmäktiges beslut
1

Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för
kollektivtrafiken.

2

En skatteväxling görs mellan kommunerna i Jämtlands län och
Jämtlands läns landsting genom en höjning av skattesatsen med 35 öre i
landstinget och en sänkning av skattesatsen i kommunerna med 35 öre.
Skattesatsen i Krokoms kommun sänks därmed med 35 öre.

3

Krokoms kommun begär, tillsammans med landstinget och övriga
kommuner i Jämtlands län, hos regeringen
- att de länsvisa skattesatserna enligt 2, 3 och 3a §§ förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den
1 januari 2015, höjs med 35 öre för landstinget och sänks med 35
öre för kommunerna och
- att kommunernas andel av standardkostnaden för kollektivtrafiken
enligt 26 § ovan nämnda förordning från och med samma tidpunkt
fördelas mellan kommunerna med lika stora belopp per invånare.

_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart
_____
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Dnr 2014-000325

Kompletterande beslut skatteväxling kollektivtrafik,
överföring av ansvaret för kollektivtrafiken till
Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen)
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 10 /6 2014, § 64 dels att regionala
kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom Region
Jämtland Härjedalen, dels att Region Jämtland Härjedalen övertar hela
kostnadsansvaret för kollektivtrafiken genom en skatteväxling från
kommunerna till landstinget och dels att nivån på skatteväxlingen beräknat
utifrån då kända förhållanden i SKL:s prognoser i cirkulär 14:02,
Landstingets ekonominytt 17/13 och en uppräkning av Länstrafikens budget
2014. Den preliminära beräkningen innebär att skatteväxling skulle göras på
35 öre. Det ursprungliga förslaget innebar att skatteväxlingen skulle göras på
34 öre. Landstinget och samtliga övriga kommuner i länet utom Bergs
kommun har fattat motsvarande beslut. Bergs kommun har fattat beslut om
skatteväxling på 34 öre.
Förutsättningarna för överförande av ansvaret för kollektivtrafiken och
kostnadsansvaret för trafiken var, förutom att att skatteväxling skulle ske, att
skatteväxlingen skulle påverka den kommunalekonomiska utjämningen.
Detta framgår av de underliggande beräkningarna i beslutsunderlaget.
Landstingets och kommunernas beslut kom inte att innehålla någon formell
begäran om ändring i det kommunalekonomiska utjämningssystemet, vilket
är en förutsättning för att få tilstånd ändringen. Ett beslut om en sådan
begäran måste fattas snarast.
Landstingets och kommunernas beslut om skatteväxling måste vara
likalydande och även innehålla likalydande motivering till skatteväxlingen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 125 (forts)

Dnr 2014-000325

Kompletterande beslut skatteväxling kollektivtrafik,
överföring av ansvaret för kollektivtrafiken till
Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen)
Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för
kollektivtrafiken med anledning av att regionen från och med 2015 blir
regional kollektivtrafikmyndighet. En skatteväxling från kommunerna till
landstinget ska göras på 35 öre. Nivån på skatteväxlingen är beräknat utifrån
kända förhållanden i SKL:s prognoser i cirkulär 14:02, Landstingets
ekonominytt 17/13 och en uppräkning av Länstrafikens budget 2014.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 oktober 2014
Kommunfullmäktige, 10 juni 2014, § 64
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, redovisar kommunstyrelsens beslut som har tagits
tidigare idag.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Från kommunstyrelsen finns ett förslag som föreslår att Region Jämtland
Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för kollektivtrafiken.
En skatteväxling görs mellan kommunerna i Jämtlands län och Jämtlands
läns landsting genom en höjning av skattesatsen med 35 öre i landstinget och
en sänkning av skattesatsen i kommunerna med 35 öre. Skattesatsen i
Krokoms kommun sänks därmed med 35 öre.
Krokoms kommun begär, tillsammans med landstinget och övriga
kommuner i Jämtlands län, hos regeringen
att de länsvisa skattesatserna enligt 2, 3 och 3a §§ förordningen (2004:881)
om kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 januari 2015, höjs
med 35 öre för landstinget och sänks med 35 öre för kommunerna och
att kommunernas andel av standardkostnaden för kollektivtrafiken enligt 26
§ ovan nämnda förordning från och med samma tidpunkt fördelas mellan
kommunerna med lika stora belopp per invånare.
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Kf § 125 (forts)

Dnr 2014-000325

Kompletterande beslut skatteväxling kollektivtrafik,
överföring av ansvaret för kollektivtrafiken till
Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen)
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands läns landsting, Helge Jonsson, landstingsjurist
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Kf § 126

Dnr 2014-000056

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Till ny revisor, efter Stefan Fax, väljs Lohla Persson.
2

Till ny ordförande, efter Stefan Fax, i revisionen väljs Elisabeth Friberg.
_______

Bakgrund
Fyllnadsval ska göras efter Stefan Fax, revisor.
Förslag finns på att välja Lohla Persson till ny revisor.
Efter fråga på att välja Lohla Persson till ny revisor, efter Stefan Fax, finner
ordförande att fullmäktige bifaller det.
Stefan Fax hade också ordförandeskapet i revisionen.
Förslag finns på att välja Elisabeth Friberg till ny ordförande i revisionen.
Efter fråga på att välja Elisabeth Friberg till ny ordförande i revisionen, efter
Stefan Fax, finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
De nyvalda
De avgångna
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 127

Dnr 2014-000029

Meddelanden
Dnr 22
1 Socialnämnden: kvartalsrapport - SoL och LSS, kvartal 3/14 till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Dnr 28
2 Norrlandsförbundet: medlemsblad Norrsken, nr 3, september 2014
Dnr KS 14/005
3 SmåKom: nyhetsbrev september 2014
Dnr KS 14/197
4 Jämtlands Räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 140918, § 31,
Reviderad förbundsordning
Dnr KS 14/241
5 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 141014, § 109,
Medborgarförslag - Multiarena Änge skolgård
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
A

B

Justerandes sign

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober
2014.

C

Dnr KS 14/123
Motion – Stoppa nedläggningen av kvinnojouren, remitteras till
socialnämnden. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.

D

Dnr KS 14/130
Medborgarförslag – Grillplats/lekplats Nälden. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
E

F

G

H

I

J

K

L

Justerandes sign

Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.
Dnr KS 14/184
Medborgarförslag – Medverka till att stoppa BWFs storskalig
fiskodling i Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/185
Medborgarförslag – Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen
i Landösjön ”Svensk fjällröding AB”. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5
november 2014.
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 14/244
Medborgarförslag – Satsa på det kommunala utbudet av mötesplatser
för unga 13-20 år och dess fritidsledare remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast 5 november
2014.
Dnr KS 14/251
Medborgarförslag – Solskydd och träd Faxgärdets förskola.
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv
tar beslutet senast i april 2015.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
M

N

O

P

Q

R

S

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 2014-000277
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 2014-000280
Medborgarförslag – Hundgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000293
Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Ärendet.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast
29 april 2015.
Dnr KS 2014-000308
Medborgarförslag – Stoppa utbyggnaden av storskalig kassodling av
fisk i våra sjöar och vattendrag. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 2014-000333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015

_____
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Kf § 128

Dnr 2014-000139

Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, tackar nya fullmäktige för ett härligt
sammanträde och avslutar mötet klockan 16.40.
_____
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1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 115
§ 124

L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

E

Ja

Ja

L

Ja

Ja

§

Anteckningar

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

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

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Jon-Erik Hedman
Michael Sandberg
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 115
§ 124

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Stefan Fax
Yvonne Rosvall t o m § 117 (Sune Elvstål)
Peter Grundström
Maria Jacobsson
Alf Högström
Mi Bringsaas
Birger Backlund
Erika Juleshaug
Simon Rosberg (Monica Dahlén)
Anki Syversen (Göran Carlsson)
Leif Jonsson
Karin Juleshaug
Göran Carlsson
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Anna Olsson
Lars Nilsson
Judith Hult
Sune Elvstål fr o m § 118
Ulla Jönsson

Nej

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Jessika Svensson
Eva-Britt Jonsson

L
(L)
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
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Närvaro

Omröstningar
§ 115
§ 124

L
L

Nej
Nej

Ja
Ja

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L
-

Avstår
Ja

Avstår
Avstår

Vid upprop

39 L
4E

37 Ja
22 Ja
6 Nej 20 Nej
1 Avst 2 Avst
44
44

§

Anteckningar

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

Sverigedemokraterna

43

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

