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Trångsvikens Bygdegård
Onsdagen den 10 februari 2010, kl 10.00 - 16.25

Beslutande:

Se bilaga 1 till protokollet

Övriga
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Anne Catrine Hedman och Judith Hult
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……………………………………………
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Elisabeth Friberg
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Anne Catrine Hedman

Judith Hult
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Dnr KS 10/049

Öppnande
Ordförande Elisabeth Friberg, C, hälsar alla välkomna till dagens möte och
öppnar sammanträdet klockan 10.00.
Kommunfullmäktige får information enligt följande
*
*

Ett bygglovsärendes gång, Anna Holmer, chef för bygg- och miljönämnden
Kommunalt samverkansorgan, KSO, Tomas Palmgren, chef för kommunförbundet i Jämtlands län
*
Företagarna, Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd och Åsa Bergström
Shahine, regionchef Jämtland - Härjedalen
*
En fråga om demokrati
_____
Vid upprop noteras 34 ledamöter och 10 ersättare, enligt bilaga 1 till protokollet.
1 ej tjänstgörande ersättare deltar enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i ÖstersundsPosten och
Länstidningen den 2 februari 2010. Kallelsen har gått ut till fullmäktiges
ledamöter den 27 januari 2010.
Följande frågor anmäls och medges få ställas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Justerandes signatur

Marina Edfeldt, S, fråga till Nils Johnsson, C, om vattenskyddsområden i
Krokoms kommun
Jörgen Blom, V, fråga till Nils Johnsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om hörslingor på våra äldreboenden i kommunen.
Mona Puttick, V, fråga till Göte W Swén, M, förste vice ordförande i
kommunstyrelsen, om översiktsplan för vindkraft.
Mona Puttick, V, fråga till Göte W Swén, M, förste vice ordförande i
kommunstyrelsen, om samrådsmöte om vindkraft i Kaxås.
Stefan Wikén, S, fråga till Cristine Persson, C, socialnämndens
ordförande, om ”Lyftet”.
Stefan Wikén, S, fråga till Cristine Persson, C, socialnämndens
ordförande, om länsteamet Kvinnofrid.
Stefan Wikén, S, fråga till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om webbsända fullmäktigesammanträden.
Mi Bringsaas, S, fråga till Maria Söderberg, C, om prospektering,
provborrning och uranbrytning.
Judith Hult, S, fråga till Cristine Persson, C, socialnämndens ordförande,
om försörjningsstödet.
Utdragsbestyrkande
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Öppnande
10
11
12

Britt Carlsson, S, fråga till Nils Johnsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om skolförtätning i Nälden/Alsenbygden.
Rolf Lilja, S, fråga till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande,
om företagens långsiktiga kompetensbehov.
Rolf Lilja, S, fråga till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande,
om Mitt-Skandinaviskt regionprojekt.

Fullmäktige ajournerar sig, för lunch klockan 12.00-13.00, en kort bensträckare
klockan 14.15-14.30 samt för kaffe klockan 15.00-15.20.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/035

Allmänhetens frågestund
Det finns ingen allmänhet närvarande som vill ställa frågor. Fyra skriftliga frågor
har inkommit. Då en anmälan har gjorts i ärendet avvaktas skolinspektionens
svar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor
Marina Edfeldt, S, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nils
Johnsson, C, om vattenskyddsområden i Krokoms kommun.
Nils Johnsson, C, svarar att kommunen har 20 vattentäkter och det är 14 av
dessa som faller under gränsen för att det ska upprättas vattenskyddsområden.
I kommunen finns vattenskyddsområde i Änge och Dvärsätt. I övrigt inga
fastställda vattenskyddsområden. Enligt EU direktiv som antogs 2000 ska
handlingsplaner upprättas senast under detta år. Samhällsbyggnadsnämnden
kommer att upprätta förslag till skyddsföreskrifter i dialog med bygg- och miljönämnden. Sedan förs samråd med berörda fastighetsägare och länsstyrelsen.
Det är länsstyrelsen eller kommunen, om kommunen själv har kompetensen,
som fastställer föreskrifterna. Krokoms kommun har inte den kompetensen. I
mars kommer det upp i samhällsbyggnadsnämnden. Efter det sker en juridisk
granskning och kanske ytterligare justeringar. En mer omfattande remissrunda
görs sedan. Till sist fastställer länsstyrelsen vattenskyddsföreskrifterna.
_____
Jörgen Blom, V, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nils
Johnsson, C, om hörslingor i kommunens offentliga lokaler.
Nils Johnsson, C, svarar att det är lite blandat. I samråd med handikapprådet
har man kommit fram till att en portabel anläggning är att föredra, som går att
flytta mellan konferensrummen och biblioteket, i kommunhuset i Krokom. I
Föllingehallen finns två omgångar hörslingor så möjlighet finns att dela upp
hallen i två delar. I Ås nya skola finns inprojekterat hörslingor i matsalen. I
allmänna lokaler är samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarig. Åtgärder sker i
samråd med handikapprådet.
_____
Mona Puttick, V, frågar förste vice ordförande i kommunstyrelsen Göte W
Swén, M, om översiktsplan för vindkraft. Länsstyrelsen har i remissvar till
vindkraftpark i Kaxås/Nordbyn haft en del åsikter och nu undrar Mona Puttick,
V, hur Krokoms kommun ska värna samer, naturälskare och andra som vill
njuta av vacker kulturbygd.
Göte W Swén, M, svarar att en översiktsplanering pågår i kommunen. Då en
översiktsplan upprättas pågår samråd. Områden tas fram som kan vara av
intresse utifrån vindar med mera. Ett kartmaterial tas fram. I Kaxås har varit ett
samrådsmöte från kommunens sida och från byalagets sida har det också varit
ett möte. Så fort som material finns översänds det från stadsarkitekten till
länsstyrelsen för yttrande. Det har kommit in en mängd yttranden från berörda i
bygden också. Allt sammanställs och utvärderas. Ytterligare ett samrådsmöte
kommer att hållas i början av mars.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor
Mona Puttick, V, frågar förste vice ordförande i kommunstyrelsen Göte W
Swén, M, om han tycker att han var opartisk vid samrådsmötet i Kaxås.
Göte W Swén, M, svarar att det var då han redogjorde för policyn för den
lokala nyttan som han informerade om pengarna som kunde gå till bygden vid
en vindkraftutbyggnad. Det var en redovisning för vad åtta kommuner har
kommit fram till.
Mona Puttick, V, säger att hon ställt en fråga som inte förstås så hon avböjer
ytterligare kommentarer.
_____
Stefan Wikén, S, frågar socialnämndens ordförande Cristine Persson, C, om
Lyftet som är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att få arbetslösa i
sysselsättning. Stefan Wikén, S, undrar nu hur stort behovet bedöms vara i
Krokoms kommun och hur långt har kommunen kommit med den här åtgärden.
Cristine Persson, C, svarar att Lyftet är en aktiveringsinsats av Arbetsförmedlingen som riktar sig till arbetslösa eller de som riskerar att bli arbetslösa. Syftet
är att stärka möjligheterna att få ett arbete och upprätthålla kontakten med
arbetslivet. De som anordnar Lyft är bland annat kommunen. Det är kommunen
själv som har tagit initiativet till att bjuda in arbetsförmedlingen för information till
både förtroendevalda som verksamhet. Arbetsmarknadsenheten och personal
har arbetat med frågan och facket har också varit involverat. Nästa steg är att
skriva avtal med arbetsförmedlingen. Behovet var, den 19 november 2009,
enligt arbetsförmedlingen, cirka 50 platser.
_____
Stefan Wikén, S, frågar socialnämndens ordförande Cristine Persson, C, om
länsteamet Kvinnofrid.
Cristine Persson, C, svarar att hon får återkomma i detalj till nästa fullmäktige
Stefan Wikén, S, säger att han ser fram emot svaret och han vill då lägga till
en mening till frågan ”Vad i den kommunala kvinnojoursverksamheten går inte
att genomföras genom den ideella verksamheten?” Det är kärnfrågan.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor
Stefan Wikén, S, frågar kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C,
om webbsända fullmäktigesammanträden. I oktober 2009 beslutade fullmäktige
bifalla en motion, som var skriven av Stefan Wikén, S och Katarina Rosberg, S,
om webbsända fullmäktigemöten. Ett uppdrag gavs också, till kommunstyrelsen
att utreda förutsättningarna för webbsända möten. Stefan Wikén, S, frågar nu
om hur långt utredningen har kommit och om kommunen kommer att tacka ja till
AV-medias erbjudande om provsändning.
Maria Söderberg, C, svarar att fullmäktiges presidium och 7-partigrupp har
uppdraget att utreda förutsättningarna för webbsända fullmäktigemöten.
Fullmäktiges presidium har gjort ett studiebesök i Östersunds kommun. Frågan
har diskuterats i 7-partigruppen. Fullmäktiges presidium kommer att lämna sitt
svar till kommunstyrelsen.
_____
Mi Bringsaas, S, frågar kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C,
om prospektering, provborrning och uranbrytning. Både i länet och Krokoms
kommun har man varit politiskt enig om att inte bryta uran. Kommunen har
överklagat provborrningar så långt det har varit möjligt. Vår statsminister har
uttalat sig att han kan tänka sig uranbrytning och Folkpartiet har kraftfullt gått ut
och sagt att de kan tänka sig uranbrytning i länet. Frågorna som Mi Bringsaas,
S, nu ställer är;
Har majoriteten diskuterat den uppkomna situationen och är den fortfarande
överens?
Står majoriteten kvar vid politikernas gemensamma motstånd mot både
provborrningar och uranbrytning i Krokoms kommun.
Maria Söderberg, C, svarar att hela majoriteten är helt överens och står fast
vid vad hela fullmäktige tidigare beslutat om. Det vill säga att säga nej till
provborrning och uranbrytning. I yttersta fall kommer kommunen att använda
det kommunala vetot. Kommunen har träffat de företag som är här och
prospekterar, för att förklara sin inställning till detta.
_____
Judith Hult, S, frågar socialnämndens ordförande Cristine Persson, C, om
uppgifterna stämmer att försörjningsstödet ökar i Krokoms kommun och i så fall
hur stor är den faktiska ökningen? Finns det kunskap om vad orsakerna är och
vilka grupper av människor det handlar om? Vad har vidtagits för åtgärder
utifrån ökningen?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor
Cristine Persson, C, svarar att under 2009 var det en snittkostnad på 590.000
kr/månad. Den minsta kostnaden, under 2009, var 501.000 kr/månad och den
högsta var 718.000 kr/månad. För januari 2010 ligger det på 646.000 kr/månad.
Det handlar om människor som behöver hjälp för att klara vardagen. Under hela
mandatperioden har rutiner setts över i samverkan med Arbetsförmedlingen och
genom Navigator, som är ett projekt för att hjälpa de som har försörjningsstöd.
Det har gett ett bra resultat och man har lyckats med att hålla försörjningsstödet
på en bra nivå och arbetet kommer så att fortsätta.
_____
Britt Carlsson, S, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nils
Johnsson, C, om skolförtätning i Nälden/Alsenbygden. Vilket investeringsbehov
finns vid en eventuell nedläggning av Västbygdens skola och Ytteråns skola för
åren 2010, 2011 och 2012 samt hur ser kostnadskalkylen ut?
Nils Johnsson, C, svarar att själva flytten inte innebär några investeringar men
underhåll och viss anpassning krävs. Det ligger i investeringsram att bestämma
hur det ska se ut.
Britt Carlsson, S, säger att det enligt prognosen är Nälden för litet om tre år.
Det borde finnas en plan för hur man ska hantera detta.
Nils Johnsson, C svarar att den övergripande bedömningen är att det finns
utrymmen i Näldens skola. Det kommer att klaras i befintliga lokaler.
Britt Carlsson, S, säger att tjänstemannautredningen visar på annat.
Nils Johnsson, C, säger att det är fler basutrymmen som det handlar om och
att det är samhällsbyggnadsnämndens uppgift att, tillsammans med barn- och
utbildning, hitta en bra lösning på detta.
_____
Rolf Lilja, S, frågar kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, om
företagens långsiktiga kompetensbehov. Finns det idag någon uppfattning om
vad företagen i kommunen har för långsiktigt kompetensbehov och på vilket sätt
kan kommunen bidra till försörjning av behovet?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor
Maria Söderberg, C, svarar att det på länsplanet finns ett uppdrag att göra den
här inventeringen och arbetet pågår med det. Kommunens näringslivskontor har
fått direktiv att jobba med det här och de har arbetat med frågan specifikt i bland
annat Hotagen inom GIM projektet. Inventering har gjorts av vilka behov
företagen har där. Fler inventeringar behöver göras för att finna fler lösningar på
åtgärder för rätt utbildningar, personalrekryteringar med mera. Ett arbete och en
process som måste utvecklas. Kommunen är fullt sysselsatt med att arbeta med
det här nu. Detaljupplägget har inte Maria Söderberg, C, med sig här.
_____
Rolf Lilja, S, frågar kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, om
Mitt-Skandinaviskt regionprojekt. Det är ett stort projekt och Rolf Lilja, S, undrar
nu om vad som händer och vad som händer i förhållande till projektets idé och
mål.
Maria Söderberg, C, svarar att projektet varit igång ett år nu med Kjell Shive
som projektledare på Norska sidan. I fullmäktige i september 2009
informerades om projektet. På svenska sidan hade vi Ann-Louise Rönnestål Ek.
Hon har slutat och det är nu Tommy Jirhed som är vår projektledare sen i slutet
på januari. Huvudmålet för projektet är att långsiktigt öka befolkningen i området
samt bryta ner gränshinder för att underlätta för samverkan över gränsen.
Projektet är fortfarande lite knaggligt. Det finns 12 delprojekt. Polisprojektet är
nedlagt så här långt. Det finns ett stort intresse av att samverka med polisen
över gränsen men just nu finns inte pengarna i den Jämtländska polismyndigheten. Flera projektgrupper ligger väldigt nära varandra som exempelvis
näringslivsgruppen, turistgruppen och en grupp för samiska näringarna. De har
nu börjat prata ihop sig för att kunna samverka bättre. Det som man har sett är
att det inte är enkelt med delprojektgrupper. Projkledadarna har fått i uppdrag
att återkomma med förslag på omstrukturering. Det viktigaste är att kunna se
resultat, utveckling och förändring. Några grupper som har haft mycket aktivitet i
bygderna är ungdomsgruppen, som har haft en konsert i Frostviken som var
välbesökt, kulturgruppen har haft konserter och utåtriktade aktiviteter liksom
kyrkan. Man strävar mot en djupare dimension och en mera tydlig gemensam
struktur på de olika arbetsgrupperna. Det finns en gränshindersproblematik på
nationella nivån. Norska och svenska sidan haft kontakt gentemot regeringarna
mot Nordiska ministerrådet. Inga svar har ännu getts men diskussionerna
pågår. De områden som företagarna påtalar är arbetsgivaravgift och socialförsäkringsavgifterna. Gränsnytt är ett informationsblad som finns på nätet,
delas ut i området och det finns på bibliotek, affärer och servicekontor. Det har
inte skickats ut till fullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor
En återkoppling till fullmäktige kommer att göras En aktivitet planeras i Hotagen
med alla delprojekt. Allmänheten kommer att bjudas in till detta.
Rolf Lilja, S, säger att det vore idé påskynda ett gemensamt ställningstagande.
Gränshindren som nämns finns på många håll. Rolf Lilja, S skulle vilja ha en
rapport från projektledaren vid nästa fullmäktige eller halvårsskiftet. Rolf Lilja, S,
vill även att informationsbladet, Gränsnytt, skickas ut till ledamöter och ersättare
vid nästa kallelse till fullmäktige.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Interpellationer
Christer Toft, S, ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande Maria
Söderberg, C, om de personliga ombuden.
I Jämtlands län finns det fyra personliga ombudstjänster för psykiskt
funktionshindrade. Denna verksamhet har Krokoms kommun fått i uppdrag att
driva.
Socialdemokraterna har hela tiden menat att det mest rimliga är att låta någon
konstellation av brukar- och anhörigorganisationer driva verksamheten, utifrån
det ansvar som Krokoms kommun tagit på sig på uppdrag av länets övriga
kommuner. Något som också betonades i den så kallade Miltonutredningen.
Vid kommunfullmäktige den 29 april 2008 beslutades samverkansavtal med
länets kommuner samt uppdragsavtal med J-sam, samt:
I samråd med övriga berörda parter skrivs avtal med sammanslutningen av
brukar- och anhörigorganisationer som blir ansvarig för att bedriva
verksamheten och arbetsledningen. Detta för att ombuden ska ha en fristående
roll.
Utifrån detta vill Christer Toft, S, få svar på följande frågeställningar:
På vilket sätt avser den politiska majoriteten att genomföra kommunfullmäktiges
beslut?
Vad avser den politiska majoriteten ytterligare att göra för att genomföra
kommunfullmäktiges beslut?
Eller avser den politiska majoriteten att återkomma till fullmäktig med förslag att
upphäva det ovan nämnda fullmäktigebeslutet?
Maria Söderberg, C, svarar. Se skriftligt svar bilaga 3 till protokollet
Christer Toft, S, anser inte att något speciellt samråd har förts och undrar nu
hur man kommer att fortsätta arbeta med frågan.
Maria Söderberg, C, svarar att samråd har skett i sociala samrådsgrupperna
som i sin tur har fört samråd med brukarorganisationen.
Stefan Wikén, S, undrar hur Maria Söderberg, C, ser på brukarorganisationer
anhörigorganisationer och föreningar som utförare?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Interpellationer
Maria Söderberg, C, svarar att föreningslivet och sociala ekonomin är otroligt
viktigt för samhällets uppbyggnad. Det finns mycket som är helt orealistiskt att
det offentliga ska sköta, men ett ekonomiskt stöd ska finnas. Den ideella
sektorn är en viktig aktör i samhället. Verksamheter som kommunen har det
lagliga ansvaret för ska även kunna drivas via den ideella verksamheten.
Lösningar måste hittas. I det här fallet måste alla åtta kommuner vara överens
eftersom det görs på uppdrag.
Stefan Wikén, S, undrar om vi kan hjälpas åt över partigränsen i den här
frågan?
Maria Söderberg, C, svarar att Christer Toft, S, är med i sociala
samrådsgruppen och han kan ju föra frågan vidare där.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 10/032

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Det har inte kommit in några motioner eller medborgarförslag.
_____
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Dnr KS 10/008

Handel med receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta hand om
kontrollansvaret enligt den nya lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.

2

Socialnämnden får även i uppdrag att med stöd av kommande underlag
från Sveriges Kommuner och Landsting ta fram förslag på taxesättning för
nämndens kontroll.
_____

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar i cirkulär 09:68 om den
nya lagen gällande handel med vissa receptfria läkemedel. Lagen, som gäller
från och med 1 november 2009, innebär bland annat att:
 Näringsidkare ska nu göra anmälan om ev försäljning av läkemedel till
Läkemedelsverket.
 Kommunerna har den lokala kontrollen av lagens efterlevnad
 Kommunfullmäktige bestämmer vilken nämnd som ska ha kontrollansvaret
lokalt
 Den som bedriver detaljhandel med läkemedel ska enligt lagen betala en årlig
avgift till Läkemedelsverket för deras tillsyn. Kommunerna får också ta ut
avgift för sin kontroll.
Om kontrollen samordnas hos näringsidkarna med motsvarande försäljning
av ex tobak eller folköl kan även avgifterna koordineras.
Vägledning för kommunernas kontroll och avgiftssättning är på väg via SKL till
kommunerna när Livsmedelsverkets handledning är klar.
Underlag för beslut
SKL:s cirkulär 09:68
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Maria Söderberg, C.
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Dnr KS 10/008

Handel med receptfria läkemedel
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att fullmäktige ger
socialnämnden i uppdrag att ta hand om kontrollansvaret enligt den nya lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel. Det föreslås även att
socialnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till taxesättning för nämndens
kontroll.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
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Dnr KS 10/045

Diskussion av ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund
Krokoms kommunfullmäktige skickar med nedanstående synpunkter till
ägarsamrådet.
Rolf Lilja, S, vill att Krokoms kommun ställer krav om att förbundet snarast
utarbetar egna policydokument för miljöarbete, upphandling och personalpolitik.
Maria Söderberg, C, ser att det finns förlag från Östersund kommun om
ytterligare besparingar och hon känner sig tveksam till det. Det är korrekt att
justera utifrån minskat elevantal men fortfarande finns ett hyfsat bra resultat.
Jämtlands län har fortfarande problem med att få övergångar till högre
utbildningar. Vi måste stimulera och ha en god kvalitet i vår gymnasieskola. Vi
ligger bra till med elevprisplatser i gymnasieskolan, där ligger vi lågt. Förbundet
säger att det är ansträngt att klara lärarkompetenser med mera. Om ytterligare
besparingskrav läggs får vi problem med kvalitén och att upprätthålla alla
programmen. Maria Söderberg, C, vill ta upp den här diskussionen med de
andra kommunerna.
Owen Laws, Mp, vi ska vara försiktiga med att ställa besparingskrav på
förbundet.
Karin Wallén, C, säger att barn- och utbildningsnämnden arbetar med att följa
upp eleverna i grundskolan. En uppföljning av eleverna i gymnasieskolan skulle
också vara bra.
Jörgen Blom, V, säger att det i elevstatistik borde finnas inskrivet att förbundet
ska återrapportera till kommunerna om hur det går för eleverna så det blir en
likvärdighet.
_____
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Dnr KS 10/046

Diskussion av ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Krokoms kommunfullmäktige skickar med nedanstående synpunkter till
ägarsamrådet.
Rolf Lilja, S, vill att Krokoms kommun ställer krav om att förbundet snarast
utarbetar egna policydokument för miljöarbete, upphandling och personalpolitik.
Owen Laws, Mp, säger att förbundet har infört egna policydokument efterhand.
Det ska finnas fyra eller fem som är tagna nu.
Maria Söderberg, C, säger att hon är tveksam till sparkrav men samtidigt vet vi
ju att 2010 års budgets justeringar inte är klara.
Owen Laws, Mp, stödjer Mara Söderberg, C, i hennes tankar om sparkrav. Det
är orimligt att skära ner mer i förbundet.
Jörgen Blom, V, tar ställning mot det sparkrav som ligger, om att det bara ska
finnas en person i Trångsviken. Det kan inte vara bra arbetsförhållanden.
Owen Laws, Mp, informerar om läget med besparingskrav för 2010 då det gäller
neddragning i Trångsviken och/eller Nälden. Där har det inte beslutats
någonting ännu. Direktionen har inte haft något sammanträde efter kommunens
möte i december.
_____
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Dnr KS 10/047

Diskussion av ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län
Krokoms kommunfullmäktige skickar med nedanstående synpunkter till
ägarsamrådet.
Maria Söderberg, C, börjar med att informera om att inför förra bolagsstämman
med Länstrafiken, som var juni 2009, så sa landstinget upp konsortialavtalet för
en översyn. Det har varit ett samråd med ledamöterna som är ombud vid
stämman. Det beslutades att stämmombuden skulle vara den gruppering som
man skulle stämma av det nya konsortialavtalet med. Ett sådant möte har varit
den 25 januari. Den stora förändringen är att man ändrar trafikår till att gälla från
och med den 1 januari till och med den 31 december. Detta för att stämma
bättre överens med tågtrafik och andra tidtabeller. Det är inte helt färdigt ännu.
Jörgen Blom, V, vill att det ges en information i fullmäktige om tågtrafiken i
Norrland och hur man ser på den delen av kollektivtrafik.
Stefan Wikén, S, vill att man i sjunde punkten under verksamhetsmål stryker
”bidrar till bättre miljö genom att aktivt och kreativt arbetar för att öka
passagerarna”.
Sture Marklund, V, vill skicka med att man ska kunna ta med cykel på bussen.
Owen Laws, Mp, håller med Sture Marklund, V, om vikten av att kunna ta med
sig cykeln på bussen. Det har en ganska stor betydelse för ett turistlän. Det
finns en stor och outvecklad potential för cykelturism framförallt runt Storsjön.
Owen Laws, Mp vill även att ”Uppdraget om att arbeta för ökat resande” blir en
egen punkt. Punkten får då större vikt i verksamhetsmålen.
_____
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Dnr KS 10/033

Dialog med revisionen
Det förs ingen dialog med revisionen vid dagen möte.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

19

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 11

10 februari 2010

Dnr KS 10/034

Valärenden
Det görs inga val vid dagens fullmäktige.
_____
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Kf § 12
Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar:

1
2

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 091029 och 091217
Socialförvaltningen Krokom: 091231, ej verkställda beslut enl 4 kap 1 §
och rapportering enl 16 kap 6f § socialtjänstlagen; gäller ÄO, HO och
IFO till Socialstyrelsen, Umeå

3

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Skriften Verksamhetsplan
och budget 2010, En fråga om demokrati

4

Dnr KS 09/080
Kommunfullmäktiges presidium: 091217, minnesanteckningar ang extra
kommunfullmäktigemöte

5

Dnr KS 09/275
Revisorerna, Krokoms kommun: revisionsrapport, Granskning av styrning
och uppföljning av externa utförare

6

Dnr KS 10/020
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidieträff samt kommunfullmäktiges 7-partigrupp 100122

7

Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

Dnr KS 09/049
Motion från Britt Carlsson, S, om inrättande av socialt ansvarig sjuksköterska.
Motionen anmäls vid fullmäktige den 11 februari 2009 och skickas för
beredning till socialnämnden för att sedan gå vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Dnr KS 09/128
Motion från Britt Carlsson, S, om gemensam upphandlingskontroll
tillsammans med andra Jämtländska kommuner.
Motionen anmäls vid fullmäktige den 29 april 2009 och skickas till
kommunstyrelsen för beredning.
_____

B
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Kf § 13
Avslutning
Ordförande påminner om ett medborgarcafé den 16 februari kl 18.30 i
Knutpunkten, Cederbergskolan i Föllinge. Det handlar om Föllingebygdens
framtid över en kopp kaffe. Stig Wiklund, mental coach, kommer att hålla
föredrag.
Kommunfullmäktiges presidium tackar för dagens möte och ordförande förklarar
sammanträdet avslutat.
_____
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1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Roland Larsamo
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Elisabeth Svensson
Tomas Orell
Mikael Olofsson
Carlolof Hallström

L
L
L
L
L
-

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Evert Jonsson
Helena Norlén (Pär-Anders Andersson)
Elisabeth Friberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Leif Olsson (Karin Wallén)
May Johansson (Margareta Hansen)
Kurt-Olov Göransson
Göte Norlander
Maria Derenius Torestam
Sten Carlsson
Margareta Hansen
Pär-Anders Andersson
Karin Wallén
Andreas Axelsson
Maria Nordell
Heimer Andersson

L
L
L
L
L
L
L
L
L
E
E
E
-

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Evert Fogelberg
Torbjörn Torstensson

L
-
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Mats Jonsson
Anne Catrine Hedman
Lena Persson
Jon Erik Hedman

L
L
-

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson (Alf Edfeldt)
Christer Toft
Mi Bringsaas
Pär-Erik Berglund
Lollo Ljuslin (Kerstin Landy)
Stefan Wikén
Judith Hult
Marina Edfeldt
Alf Högström (Berith Klockerud)
Britt Carlsson
Johan Åsenlund (Gertrud Adolfsson)
Ulla Jönsson
Bernt Ingebrigtsen
Sofia Mattsson (Nils-Eric Johansson)
Peter Grundström (Göran Carlsson)
Katarina Rosberg
Ove Norrman
Marianne Arosberg
Alf Edfeldt
Berith Klockerud
Göran Carlsson
Kerstin Landy
Gertrud Adolfsson
Nils-Eric Johansson
Eva Handmark

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E
E
E
E
E
E
-

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

10 februari 2010

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
MonaLisa Norrman (Eva-Britt Jonsson)
Mona Puttick
Sture Marklund
Eva-Britt Jonsson
Lars Persson

L
L
L
E
-

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Dmitar Savic
Eivor Comén
Tomas Lönneborg
Annika Olsson

L
L
L
34 L
10 E
44
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