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Dnr KS 09/053

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

Aktuellt från kommunstyrelsen
Redovisning av näringslivsveckan, Anette Tandberg, näringslivsutvecklare
Bredband
Tillgänglighetspris tilldelas PerJohan Göransson, Tångeråsen i Offerdal
Utvecklingsstipendier för ungdomar tilldelas Emelie Fritzgerald, Ås IF och
Jonathan Thoresson, Trångsvikens IF. Ungdomsledastipendier tilldelas
Kenneth Andersson, Aspås och Svante Johansson, Trångsvikens IF.
_____
Vid upprop noteras 36 ledamöter och 8 ersättare, enligt bilaga 1 till protokollet.
3 ej tjänstgörande ersättare deltar enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i ÖstersundsPosten och
Länstidningen den 30 november 2009. Kallelsen har gått ut till fullmäktiges
ledamöter den 26 november 2009.
Följande frågor anmäls och medges få ställas
Fråga från Christer Toft, S, till kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg,
C, om personliga ombudsverksamheten
Fråga från Jörgen Blom, V, till Owen Laws, Mp, vice ordförande i Norra
Jämtlands Räddningstjänstförbund, om ensam personal vid olyckor
Fråga från Lisa Sallin, M, till kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg,
C, om vad som har hänt med väg 339, Lövsjön - Ockeråbron
Fråga från Christer Toft till kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg, C,
om uppdatering av kommunens datorer till Word 2007
Fråga från Jörgen Blom, V, till Cristine Persson, C, om hörslingor på våra äldreboenden
Göte W Swén, M, kommer även att svara på frågor som Rolf Lilja, S ställde vid
fullmäktigemötet den 4 november om vattenskyddsområde i Trångsviken
Fullmäktige ajournerar sig, för lunch klockan 12.00-13.00, kaffe klockan 15.0015.20 och för två kortare överläggningar klockan 16.20-16.30 och 17.25-17.30.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor
Rolf Lilja, S, frågade vid fullmäktige den 4 november bygg- och miljönämndens
ordförande Göte W Swén, M, om vattenskyddsområde i Trångsviken. Inrättande
av vattenskyddsområde i tätort innebär enligt uppgift stort intrång och stora
begränsningar för fastighetsägare och boende inom skyddsområdet. Intrång
och begränsningar i användandet av mark och byggnader innebär att
fastigheter kan minska i värde på ett dramatiskt sätt, med stora förluster för
fastighetsägaren.
1

Mot den bakgrunden undrar nu Rolf Lilja, S, om Krokoms kommun ändå
kommer att inrätta vattenskyddsområdet enligt planerna?

2

Kommer Krokoms kommun i så fall att gottgöra fastighetsägarna för deras
förluster?

3

Varför har kommunen inte informerat närboende och Banverket om
konsekvenserna av att vattenskyddsområde inrättas? När kommer en sån
information att ske?

4

Hur påverkar kommunens egen avloppsledning genom det tilltänkta
skyddsområdet?

Göte W Swén, M, svarar på frågorna enligt nedan
1

Eftersom brunnarna är i drift och utgör vattentäkt för Trångsvikens
samhälle så pågår även framtagande av ett skyddsområde för
vattentäkten.

2

I de fall lagstiftningen kräver detta så kommer kommunen att ersätta
fastighetsägaren.

3

Under februari skickades ett koncept på föreslaget skyddsområde med
skyddsföreskrifter ut till bygg- och miljö för kommentarer där
handläggande tjänsteman även kontaktade Banverkets miljösamordnare
Elham Samari. Förslag till skyddsområdesbestämmelserna bollades mot
handläggaren på länsstyrelsen för att få deras syn på saken. Den 28
oktober hölls ett informationsmöte på bygdegården där kommunens
drifttekniker tillsammans med personal från SWECO svarade på frågor
med mera. Den 3 november skickades samrådshandlingar ut till berörda
fastighetsägare. Synpunkter ska lämnas in senast den 18 december. Efter
granskning av remissvar meddelas fastighetsägarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor
4

Kommunen har utfört flödesmätningar på spillvattennätet i syfte att
lokalisera och åtgärda ovidkommande (inläckage i ledningsnätet) vatten.
På den sträcka som ledningarna går genom föreslaget skyddsområde har
enbart inläckade av dräneringsvatten från åtta husgrunder konstaterats.

Rolf Lilja, S, säger att han ser fram emot ett positivt beslut för fastighetsägarna.
_____
Christer Toft, S, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg, C,
om personliga ombudsverksamheten med nedanstående frågor;
1

Varför ha kommunfullmäktige inte fått någon återredovisning utifrån sitt
tidigare beslut angående att undersöka möjligheterna till att överlåta till
brukarorganisationerna att driva verksamheten?

2

Hur långt tänker kommunen underlåta att respektera och lyssna till de
personliga ombuden?

3

Har det gått prestige i frågan eller vad är problemet?

Maria Söderberg, C, svarar att de andra kommunerna i länet har givit Krokoms
kommun i uppdrag att driva verksamheten. Sociala samrådsgruppen har
enhälligt rekommenderat att det ska ligga kvar i Krokoms kommun. Det andra
alternativet är att lägga ner verksamheten. Kommunförbundets styrelse har
enhälligt beslutat att det ska ligga kvar i Krokoms kommun.
_____
Jörgen Blom, V, frågar om ensampersonal så kallat 1+0 i räddningstjänsten.
Förslaget är nu uppe då det gäller Trångsvikens räddningstjänst. En person ska
finnas i beredskap och övriga kåren är värn. Snö, regn, mörker och tidvis hög
trafikintensitet ger en otrygg och farlig arbetsmiljö. Är det bra personalpolitik
enligt räddningstjänstförbundet?
Owen Laws, Mp, svarar att den organisationen finns på ett 50-tal platser i
landet. Det handlar om en ensam person, som är brandman med ett fordon
hemma, som gör en första insats. Det är en acceptabel arbetsmiljösituation.
Budgetramarna är satta och det är det här förslaget som man arbetar med. Om
det finns räddningstjänst i närheten tillkallas den också. Det här är en rimlig
åtgärd som är värd att prova.
Jörgen Blom, V, säger att den arbetsmiljömässiga säkerheten bedöms utifrån
var olyckan händer.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor
Lisa Sallin, M, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg, C, om
vad som har hänt med väg 339, Lövsjön - Ockeråbron.
Maria Söderberg, C, svarar att frågan kom upp vid förra fullmäktigemötet och
då hade Vägverket sagt att vägbygget inte skulle göras nu. Efter en
uppvaktning av Vägverkets generaldirektör har det ändå beslutats att
byggstarten ska ske nu. Infrastrukturen är viktig för att våra företag ska fungera
i kommunen.
_____
Christer Toft, S, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg, C,
om varför inte kommunen uppdaterar datorerna till Word 2007.
Maria Söderberg, C, svarar att kommunens IT infrastrukturgrupp arbetar med
detta.
_____
Jörgen Blom, V, frågar socialnämndens ordförande, Cristine Persson, C, om
hörslingor finns på kommunens äldreboenden.
Cristine Persson, C, svarar att det på de särskilda boendena finns lägenheter
och allmänna lokaler. Lägenheterna hyrs av de äldre och lägenhetsinnehavaren
kan söka medel hos kommunen för att kunna anpassa lägenheten utifrån det
funktionshinder som finns. De allmänna lokalerna ligger nu under arbetet kring
”Tillgänglighet”, det som vi idag lyfter genom att dela ut ett tillgänglighetspris.
De offentliga lokalerna är också i arbetet om ”Tillgänglighet” och planer finns
och dessa har gjorts i samråd med Kommunala handikapprådet, KHR. Vissa
brister är redan åtgärdade till exempel i kommunhuset där receptionsdisken är
sänkt så rullstolsbundna kan få ett bra bemötande.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund
Sune Sjöström, representant för Offerdals Bygden i Samverkan frågar om det
finns några planer som leder till inflyttning i denna tid av befolkningsminskning,
nedgång i skattekraft med mera som leder till indragning av service,
nedläggning av skolor samt andra kommunala enheter.
Kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg, C, svarar att vi har en
befolkningsökning i kommunen. Det viktigaste är att det finns arbetstillfällen. Det
är även inflyttning i Offerdal men mest har vi i Ås. Då näringslivsveckan hade
sin uppstart i Almåsa fanns ett 40-tal företagare närvarande. Det var positivt.
Det är ett fantastiskt arbete som utförs i bygden!
Rolf Lilja, S, säger att det finns ett landsbygdsprogram som ska följas på
glesbygden. Kommunen kan vara med och utveckla och stärka inflyttning.
Boendeort väljs utifrån service av olika slag. Rolf Lilja, S, säger även att de vill
vara med i utvecklingsarbetet som drivs i bygden.
_____
Kjell Svemark, Trångsviken, vill ha svar på en del frågor som han har ställt förut
om skyddsområde för vattentäkt i Trångsviken.
Göte W Swén, M, svarar;
Eftersom brunnarna är i drift och utgör vattentäkt för Trångsvikens samhälle så
pågår även framtagande av ett skyddsområde för vattentäkten.
I de fall lagstiftningen kräver detta så kommer kommunen att ersätta
fastighetsägaren.
Under februari skickades ett koncept på föreslaget skyddsområde med
skyddsföreskrifter ut till miljö- och bygg för kommentarer där handläggande
tjänsteman även kontaktade Banverkets miljösamordnare Elham Samari.
Förslag till skyddsområdesbestämmelserna bollades mot handläggaren på
länsstyrelsen för att få deras syn på saken. Den 28 oktober hölls ett
informationsmöte på bygdegården där kommunens drifttekniker tillsammans
med personal från SWECO svarade på frågor med mera. Den 3 november
skickades samrådshandlingar ut till berörda fastighetsägare. Synpunkter ska
lämnas in senast den 18 december. Efter granskning av remissvar meddelas
fastighetsägarna.
Kommunen har utfört flödesmätningar på spillvattennätet i syfte att lokalisera
och åtgärda ovidkommande (inläckage i ledningsnätet) vatten. På den sträcka
som ledningarna går genom föreslaget skyddsområde har enbart inläckade av
dräneringsvatten från åtta husgrunder konstaterats.
Göte W Swén återkommer med svar på frågorna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 11.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund
Maria Söderberg, C, säger att den här frågan handläggs av bygg- och
miljönämnden.
Rolf Lilja, S, säger att kontakt borde tas med berörda fastighetsägare i området.
_____
Kurt Folkesson, ordförande i Västbygdens byalag, ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, om att frångå överenskommelsen
mellan Centern och Socialdemokraterna från 1998 och 2000 om att inte lägga
ner några byskolor. Fråga ställs samtidigt om valmanifestet från 2006 som
säger att Centerpartiet ska värna särskilt om de små skolorna.
Maria Söderberg, C, svarar att vi måste värna om en stark skola i Alsen. Om vi
inte värnar om en skola så kanske båda skolorna försvinner. Maria Söderberg,
C, läser upp den nuvarande gemensamma plattformen.
Kurt Folkesson, ordförande i Västbygdens byalag, ställer fråga till Ulf Jonasson,
C, om alliansen med Centerpartiet i spetsen skulle lägga förslag om
nedläggning av Trångsvikens skola skulle då Ulf Jonasson, C, värna om sin
byskola genom att rösta för skolans fortlevnad eller rösta med partiet.
Ulf Jonasson, C, svarar att han skulle kämpa för sin skola. Det här är en fråga
som har lagts ner väldigt mycket jobb på. Ulf Jonasson, C, vädjar till att man ser
till barnens bästa.
Peter Hallberg, representant för Västbygdens föräldraförening undrar om alla
barnen kommer att rymmas på vid Hovs skola. Om nu skolan ska inrymmas i
Hov så krävs klara besked på hur verksamheten ska drivas till hösten med
utrymmen och allt.
Agneta Gabrielsson, Fp, säger att det kommer att ordnas så alla får plats och
hon litar på tjänstemännens utredning.
Anders Fahlén, Ytterån, frågar om ”hållbar utveckling”.
Maria Söderberg, C säger att man får förhålla sig till skolutveckling i området
samt hitta lösningar för att göra det bästa för våra barn.
Anne Catrine Hedman, Kd, säger att saker och ting förändras. Man vill behålla
så många pedagoger som möjligt i skolan. Det krävs mod att hålla bra kvalité i
helheten.
Anders Fahlén, Ytterån, säger att det just är kvalitén som de vill peka på.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund
Lisa Sallin, M, säger att det är politikernas uppgift att fördela budget. Stora
besparingar ligger framför oss. Med de 10,8 miljonerna från staten, utlagda på
tre år, bibehåller vi en god kvalité och säkrar även lärarnas kompetenslyft.
Anders Fahlén, Ytterån, undrar var det finns redovisat att barnen har fått
uttrycka sin mening.
Maria Söderberg, C, svarar att barnchecken inte finns redovisad i utredningen
men man har lyssnat på barnen bland annat via en enkät.
Anders Fahlén, Ytterån, tar upp en del saker som man tycker är fel bland annat
elevprognos, hyresavtal Folkets hus i Ytterån, reavinst Västbygdens skola samt
felaktig information om kostnad för skolmåltid.
Anders Fahlén, Ytterån, frågar fullmäktiges ordförande Elisabeth Friberg, C, om
det är förenligt med god förvaltningssed att fatta beslut i nämnd utan att fel som
ej är betydelselösa för ärendets utgång rättats, trots att brukare underställda
myndighetsövning påtalat behov av rättelser eller korrigeringar.
Ordförande Elisabeth Friberg, C, säger att hon inte kan lägga sig i vad
nämnderna beslutar. Elisabeth Friberg, C, svarar för vad som gäller i fullmäktige
och rättar till de fel som uppstår där.
Rolf Lilja, S, säger att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har agerat i
skolfrågan.
Christer Toft, S, tycker att kommunen står kvar och stampar på samma ställe.
Skolorna är ju finansierade för att få vara kvar.
Per Bengtsson, förälder i Västbygden, tycker det känns konstigt om den större
skolan skulle läggas ner. Västbygden har saker som inte finns i Hov. Det
kommer att bli mer än en fördubbling av barnen i Hovs skola om Västbygdens
skola försvinner.
Anders Fahlén, Ytterån, avslutar med att han tycker att beslutsunderlaget är
ofullständigt.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund
Eskil Phil, Trångsviken, tar upp frågan om besparingar på räddningstjänsten i
Trångsviken med 325.000 kronor.
Lars Grabler, platschef vid räddningstjänsten i Trångsviken, tar vid i samma
fråga. I slutet på 90-talet hade man 1+2 till år 2006 då det blev 1+1 och man
blev av med stora bilen. Man fick en ny bil med framskjuten enhet. Första året
var det 29 utryckningar och man kunde snabbt vara på plats med bilen. Nu är
förslaget 1+0. Istället för skärsläckarbilen får man en liten mindre bil. Det är nu
åtta personer anställda. Två personer både under och efter olyckan skulle vara
bra. Nu undrar Lars Grabler om Owen Laws som är räddningstjänstförbundets
vice ordförande om han tycker 1+0 är ett bra förslag.
Owen Laws, vice ordförande i Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund, svarar
att han har noterat önskemålen och kommer att ta upp dessa med direktionen.
En tanke skulle kunna vara att dela styrkorna mellan Nälden och Trångsviken.
En sådan lösning finns på ett antal orter och möjligheten till det kommer att
kontrolleras. Owen Laws, Mp, tycker inte att det är en bra lösning att gå in med
325.00 kronor för att ha kvar 1+1. Räddningstjänstförbundets förslag kommer
att gå ut på remiss och sedan är det Länsstyrelsen i Jämtlands län som har
sista ordet om hur organisationen kommer att se ut.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Interpellationer
Det har inte kommit in några interpellationer.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av motioner och medborgarförslag
Det finns inga nya motioner eller medborgarförslag att anmäla.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport per augusti 2009, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2009 samt lägger revisorernas utlåtande till
handlingarna.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2009 samt förbundskansliets tjänstemannaförslag med
samma datum. Dessutom protokoll från direktionen.
Resultatet efter 8 månader är minus 1779,2 tkr.
Intäkterna från ägarkommunerna är periodiserade i tolftedelar, medan kostnaderna första halvåret varit högre än vad de kommer att vara under hösten.
Förbundet prognostiserar ett resultat på noll kronor för år 2009.
Vid jämförelse mellan kommunbidrag och kostnad efter avräkning efter 6
månader ligger Krokoms kommuns bidrag 576 tkr för lågt. Vad gäller prognosen
för avräkning helår för Krokoms kommun är den noll, d.v.s. vårt budgeterade
kommunbidrag ligger rätt. Enligt kommentar från förbundet: ”En säkrare
prognos för hela året kan ges när samtliga elever från ägarkommunerna har
registrerats. Förändringen av elevantalet, från respektive ägarkommun, under
det nya läsåret som började i slutet av augusti är inte klar förrän senare under
höstterminen.”
Revisorernas bedömning är att: ”…delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller
kraven enligt den kommunala redovisningslagen… resultatet i delårsrapporten i
allt väsentligt är förenligt med målen för den ekonomiska förvaltningen.”
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Revisorernas bedömning
Protokoll; Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
Förbundskansliets tjänstemannaförslag
Delårsrapport augusti 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2 november 2009
21 september 2009
21 september 2009
18 september 2009
18 september 2009

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 104 (forts)

8 december 2009

Sida

13

Dnr KS 09/134

Delårsrapport per augusti 2009, Jämtlands Gymnasieförbund
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget om att godkänna Jämtlands
Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2009 samt lägga revisorernas
utlåtande till handlingarna.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, som är grundförslaget. Efter proposition på
grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 105

8 december 2009

Sida

14

Dnr KS 09/223

Delårsrapport per augusti 2009, Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Norra Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2009 samt lägger revisorernas utlåtande till
handlingarna.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk uppföljning per augusti 2009.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med 349 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +355 tkr för år 2009.
Detta beräknar förbundet nå främst på grund av att en del investeringar skjuts
på framtiden och ett antal investeringar görs sent under året.
Vad gäller revisorernas bedömning är den att ”delårsrapporten… i huvudsak är
upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och ger en
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.”
Underlag för beslut
Delårsrapport augusti
Revisorernas bedömning
Tjänsteutlåtande

25 september 2009
12 oktober 2009
2 november 2009

Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår
kommunfullmäktige godkänna Norra Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2009 samt lägga revisorernas utlåtande till
handlingarna.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 106

8 december 2009

Sida
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Dnr KS 09/248

Jämtlands Räddningstjänstförbund, utökning och namnändring för gemensamt
räddningstjänstförbund med Östra Jämtlands Kommunalförbund och
räddningstjänsten i Bergs kommun__________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar medge att nuvarande Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund utökas med Östra Jämtlands Kommunalförbund
samt räddningstjänsten i Bergs kommun under förutsättning att den ekonomiska insatsen till förbundet från inkommande kommuner kommer till
stånd.

2

Kommunfullmäktige antar nytt konsortialavtal och ny förbundsordning med
följande ändringar och tillägg;
* Direktionen, som består av åtta ledamöter, ska ha en jämn
könsfördelning
* Till ordförande och de två vice ordförandena, för förbundet, väljs
ledamöter ur direktionen från de olika kommunerna
* Direktionen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande
Föreslagna förändringar redigeras in på rätt ställe i förbundsordning och
konsortialavtal.

3

Kommunfullmäktige beslutar om namnändring av förbundet till Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

4

Direktionens ledamöter föreslås till 8, varav en ordinarie och en ersättare
från Krokoms kommun.

5

Utökningen och namnändringen sker från och med den 1 januari 2010.

6

Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta formellt beslut om slutligt
konsortialavtal respektive förbundsordning efter den revidering som krävs
med ledning av hur många kommuner som avser att ingå i det utökade
räddningstjänstförbundet.
_______________________________________________________________
Bakgrund
I Jämtlands län finns två räddningstjänstförbund, Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund, NJR, (Östersund, Krokom och Strömsunds kommuner) och Östra
Jämtlands Kommunalförbund, ÖJK, ( Bräcke och Ragunda kommuner). Räddningstjänsten i Berg, Åre och Härjedalen bedrivs inom kommunerna. Sedan en
tid sköter NJR via avtal insatsledning, tillsyn och räddningschefsfunktionen i
Bergs kommun samt ÖJK. Samverkan finns även när det gäller insatsledning
med Åre kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 106 (forts)

8 december 2009

Sida
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Dnr KS 09/248

Jämtlands Räddningstjänstförbund, utökning och namnändring för gemensamt
räddningstjänstförbund med Östra Jämtlands Kommunalförbund och
räddningstjänsten i Bergs kommun__________________________________
För att möta kraven på en fungerande räddningstjänst är det en betydande
fördel om kommunerna samordnar sina resurser i ett kommunalförbund. I ett
riksperspektiv har det visat sig svårt att som enskild liten kommun hålla
kompetensnivån på räddningstjänstens olika ansvarsområden.
I den gemensamma ledningscentralen på Certus finns möjligheter till en god
samordnad och effektiv ledning. Modern teknik och närhet mellan ansvariga
myndigheter kommer väsentligt att stärka kommunernas krishantering. Ett område som kräver ständig utveckling är internutbildning och övning. På ett
gemensamt skyddscentra kopplat till Certus, kan övning och utbildning utvecklas för att följa det moderna samhället. Investeringarna fördelas på flera i ett
större kommunalförbund. Det gäller speciellt material för bussolyckor, specialutrustning för skogsbränder samt höjd-, tank- och reservfordon.
För att få ett fungerande förbund, är det av största vikt att starten blir bra för alla
och att eventuella problemområden är avklarade innan man erbjuds ingå i en
utökning av förbundet. Medlemmarnas ekonomiska insats/andel baseras på
den ekonomiska ingångsnivå som verksamheten kostar vid rätt verksamhetsnivå med fullständig finansiering.
NJR har gjort en särskild studie i kvaliteten i verksamheten hos de kommuner
som önskar inträde i NJR. Bergs kommun uppfyller ställda kvalitetskrav medan
Ragunda och Bräcke bör tillföra mer resurs för den bemanning som krävs för att
uppnå den övningsnivå som gäller inom NJR. Ragunda behöver dessutom
tillföra medel för långsiktig kapacitet för det utökade förbundet att nyinvestera i
fordon inom Ragunda kommun.
Enligt NJR´s förbundsordning finns i §21:
”Ny medlem får inträda i förbundet förutsatt att samtliga medlemmar är överens
om villkoren för inträdet samt även är eniga om nödvändiga förändringar av
förbundsordningen.”
Det innebär att när en ny medlem vill inträda i förbundet, måste beslut tas i
kommunfullmäktige i respektive ny medlemskommun. För att ändra i förbundsordning, vilket krävs för att anta nya medlemmar (justering av respresentation,
andelstal od), krävs beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun. Nytt
konsortialavtal ska även beslutas av respektive kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

8 december 2009

Kf § 106 (forts)

Sida
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Dnr KS 09/248

Jämtlands Räddningstjänstförbund, utökning och namnändring för gemensamt
räddningstjänstförbund med Östra Jämtlands Kommunalförbund och
räddningstjänsten i Bergs kommun__________________________________
Personalen i de enheter som ska ingå i det nya förbundet ska byta arbetsgivare
och därvid ska frågan om pensionsåtaganden regleras. Det är en stor fördel att
utöka ett befintligt förbund eftersom det då redan finns upparbetade rutiner och
policys, istället för att starta ett helt nytt förbund. För att genomföra en namnändring krävs även enligt kommunallagen, beslut av respektive kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 november 2009
Förutsättningar för att bilda gemensamt räddningstj.förbund 2009-10-27
Konsortialavtal 2009-10-27 (bifogas tidigare konsortialavtal)
Förslag Förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund ver.2.0 alt 8
ledamöter 2009-10-27 (markeringar/understrykningar är nytillkommen text)
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslagets sex punkter.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslagets sex punkter.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är grundförslaget som innehåller sex
punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Berg, Bräcke, Ragunda, Strömsund, Östersunds kommuner
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Östra Jämtlands Kommunalförbund
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Jan Eriksson, säkerhetssamordnare

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 107

8 december 2009

Sida

18

Dnr KS 09/061

Dialog med revisionen
Stefan Fax, revisor, informerar fullmäktigeförsamlingen om att revisorerna kan
föreslå vissa förbättringar för de olika nämnderna. Den aktuella nämnden ges
sedan möjlighet att yttra sig över förslaget.
Revisorerna har följt upp granskningar från år 2006. Revisorernas olika
rapporter finns att hitta igen på kommunens hemsida under Kommunen och
Revision.
Britt Carlsson, S, undrar hur det går med den demokratiska processen om ett
beslut inte skulle komma på pränt, hur går det med överklaganderätten?
Stefan Fax, revisor, svarar att det naturligtvis skulle ställa till med problem om
ett beslut inte protokollförs men han har inte upplevt att det har hänt.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 108

8 december 2009

Sida
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Dnr KS 09/087

Rambudget 2010, plan 2011-12; tilläggsanvisningar
Kommunfullmäktiges beslut
1

Fullmäktige beslutar som tillägg till budgetbeslut ”Rambudget 2010, plan
2011-2012” att ramarna för 2010 ökas enligt följande; 1400 tkr till
pensionskostnader, 550 tkr till barn- och utbildningsnämnden och 1118 tkr
till socialnämnden. Det blir totalt 3068 tkr.

2

För 2011 ökas ramarna enligt följande; 2025 tkr till barn- och utbildningsnämnden och 2482 tkr till socialnämnden. Det blir totalt 4507 tkr.

3

För 2012 ökas ramarna enligt följande 2025 tkr till barn- och utbildningsnämnden och 1200 tkr till socialnämnden. Det blir totalt 3225 tkr.
Totalt över planperioden är det kostnadsökningar med 10,8 mkr.

4

Finansieringen av detta görs genom tillskott på 10,8 mkr enligt regeringens
höstbudget 2009. Dessa läggs som intäktspost 2010. Periodiseringar görs
2010 för att täcka ramökningarna för 2011 och 2012.

5

Barn- och utbildningsnämndens budgetramar utökas även med 110 tkr för
biblioteksverksamheten i Kluk. Finansiering sker ur resultatet.

Ordförande meddelar att beslutsunderlaget till ärende 12 och 13 sitter ihop. Till
ärende 12 hör sidorna till och med sidan 17.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslagets 5 punkter.
Evert Jonsson, C, yrkar om ändring i punkten 5 med att ytterligare 1,6 miljoner
läggs till barn- och utbildningsnämndens budgetram för att möjliggöra att
skolorna i Västbygden och Ytterån behålls. I de övriga punkterna yrkar Evert
Jonsson, C, bifall till grundförslaget.
Anne Catrine Hedman, Kd, yrkar bifall till grundförslaget.
Agneta Gabrielsson, Fp, yrkar bifall till grundförslaget samt avslag till
oppositionens förslag.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens förslag samt avslag till grundförslaget,
majoritetens förslag.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget samt avslag till oppositionens
förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 108 (forts)

Sida

8 december 2009

20

Dnr KS 09/087

Rambudget 2010, plan 2011-12; tilläggsanvisningar
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens förslag samt avslag till
majoritetens förslag, grundförslaget.
Christer Toft, S, yrkar bifall till oppositionens förslag.
Övriga som yttrar sig är Cristine Persson, C, och Stefan Wikén, S.
_____
Fullmäktige ajournerar sig för överläggning klockan 16.20-16.30
_____
Rolf Lilja, S, vill i ändringsyrkande, i investeringsbudgeten, att
energisparåtgärder i Ås, 3,7 miljoner, omprioriteras inom ram.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag på Rolf Liljas, S, ändringsyrkande.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är majoritetens förslag, grundförslaget,
samt oppositionens förslag. Det har också lämnats två ändringsyrkanden.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslagets punkt 5 mot
ändringsyrkandet i punkten 5. Sedan ställs proposition på grundförslaget mot
oppositionens förslag och sist ställs proposition på ändringsyrkande från Rolf
Lilja, S.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget i punkten 5 mot ändringsyrkande i punkten 5
om att ytterligare 1,6 miljoner läggs till barn- och utbildningsnämndens
budgetram för att möjliggöra att skolorna i Västbygden och Ytterån behålls
finner ordförande att fullmäktige bifaller grundförslaget.
Votering begärs och verkställs. De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de
som bifaller ändringsyrkandet röstar Nej.
Med röstsiffrorna 22 Ja, 22 Nej och 1 som avstår finner ordförande att
fullmäktige bifaller grundförslagets punkt 5 då ordföranderösten är en Ja-röst
och den rösten är utslagsgivande.
Se bilaga till protokollet § 108 a

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 108 (forts)

8 december 2009

Sida
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Dnr KS 09/087

Rambudget 2010, plan 2011-12; tilläggsanvisningar
Efter proposition på grundförslaget, majoritetens förslag, mot oppositionens
förslag finner ordförande att fullmäktige bifaller grundförslaget.
Votering begärs och verkställs. De som bifaller grundförslaget, majoritetens
förslag, röstar Ja och de som bifaller oppositionens förslag röstar Nej.
Med röstsiffrorna 22 Ja, 21 Nej och 2 som avstår finner ordförande att
fullmäktige bifaller grundförslaget. Se bilaga till protokollet § 108 b
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____
Efter proposition på ändringsyrkande, i investeringsbudgeten, från Rolf Lilja, S,
om omprioritering i ram för energisparåtgärder i Ås med 3,7 miljoner, bifall mot
avslag, finner ordförande att fullmäktige avslår yrkandet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Styrelsen
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 109

8 december 2009

Sida
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Dnr KS 09/087

Detaljbudget 2010, plan 2011-2012
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige återremitterar detaljbudgeten.
_____

Bakgrund
Liggande detaljbudgetförslag utgår från rambudgetförslag från juni månad, med
uppdateringar enligt separat ärende (kommunstyrelsen den 2 december och
fullmäktige den 8 december). Uppdateringarna avser tillkommande statsbidrag i
regeringens höstbudget samt att skatteintäkterna är uppdaterade utifrån senast
tillgängliga prognos (1 oktober 2009) från SKL. Förslaget innebär att
nämndernas framarbetade detaljbudgetar är grunden för beslutet.
Underlag för beslut
Tjänstutlåtande 30 november 2009
Förändrad rambudget 24 november 2009
Förslag till detaljbudget 2 december 2009
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget, majoritetens förslag.
Katarina Rosberg, S, yrkar på avskaffande av vårdnadsbidraget.
Katarina Rosberg, S, yrkar avslag på nedläggning av Ytteråns skola.
Katarina Rosberg, S, yrkar avslag på nedläggning av Västbygdens skola.
Katarina Rosberg, S, yrkar avslag på neddragning av särskild resurs.
Katarina Rosberg, S, yrkar avslag på neddragning av psykologtjänst med 25%.
Katarina Rosberg, S, yrkar avslag på neddragning av bibliotek i Nälden med
25% och bibliotek i Änge med 15%.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 109 (forts)

8 december 2009

Sida
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Dnr KS 09/087

Detaljbudget 2010, plan 2011-2012
Jörgen Blom, V, yrkar på återremiss av barn- och utbildningsnämndens budget
utifrån de uppgifter som framkommit vid allmänhetens frågestund.
_____
Fullmäktige ajournerar sig 17.25-17.30
_____
Ordförande konstaterar att det måste bli återremiss av hela detaljbudgeten, inte
bara barn- och utbildningsnämndens budget, då hela budgeten hänger ihop.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut som är grundförslaget samt oppositionens
förslag. Det finns sex ändringsyrkanden samt ett formellt yrkande om
återremiss.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss av detaljbudgeten.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på återremiss av detaljbudgeten finner ordförande den är
återremitterad.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Presidiet

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 110

8 december 2009

Sida
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Dnr KS 09/243

Program för barn- och ungdomsinflytande i Krokoms kommun 2010-2012
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar program för barn- och ungdomsinflytande i
Krokoms kommun under åren 2010-2012.

2

Medinflytandeprogrammet för barn och ungdom ska vara till stöd och
inspiration för skolan och övrig kommunal verksamhet.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2007 att anta Jämtlands läns
landstings policy för ungdomsdemokrati. Barnkonventionsgruppen gavs ett
uppdrag att ansvara för samordning och uppföljning av insatser enligt policyns
intentioner.
Barnkonventionsgruppen har sedan på uppdrag av kommunstyrelsen, utformat
handlingsprogrammet för barn- och ungdomsinflytande i Krokoms kommun.
Delar av barnkonventionsgruppen har vid Sveriges Kommuner och Landstings
konferens om ungdomsdemokrati inhämtat andra kommuners arbete med
ungdomsinflytande. Kommunens ungdomskulturråd, högstadieskolornas
elevråd och rektorsgruppen har deltagit och lämnat synpunkter på förslaget till
Program för barn- och ungdomsinflytande.
Barnchecken har beaktats vid framtagandet av handlingsprogrammet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 oktober 2009
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 15 september 2009
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget om att föreslå kommunfullmäktige
anta program för barn- och ungdomsinflytande i Krokoms kommun för åren
2010-2012.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 110 (forts)

8 december 2009

Sida
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Dnr KS 09/243

Program för barn- och ungdomsinflytande i Krokoms kommun 2010-2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Krokomsbostäder AB
Barnkonventionsgruppen
Ungdomskulturrådet

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 111

Sida

8 december 2009
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Dnr KS 08/281

Motion om inrättande av ett elevfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ungdomarna
själva inte önskar ett elevfullmäktige.
_______________

Bakgrund
Jörgen Blom, V, vill i motion, inkommen den 18 november 2008 att
*
*
*

Krokoms kommun inrättar ett elevfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med kommunfullmäktige,
arbetar fram hur ett elevfullmäktige ska vara utformat
Medel avsätts och/eller söks för inrättandet av detta.

Underlag för beslut
I samband med upprättande av handlingsprogram för ungdomsdemokrati/inflytande i vår kommun fick barnkonventionsgruppen till svar från skolungdomarna att de inte önskar ett elevfullmäktige. Den nuvarande ordning som
finns med ungdomskulturråd, elevråd och ett årligt besök av fullmäktigerepresentanter i de äldre årskurserna anser de tillgodoser behoven.
Barncheckens användning i styrelsen/nämnderna är också en påminnelse att
höra och väga in konsekvenserna för barn- och ungdomar i den kommunala
beslutsprocessen.
Underlag för beslut
Utlåtande den 28 oktober 2009
Barn- och utbildningsnämnden den 15 september 2009
Utlåtande från Tomas Lönneborg, Mp, ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
Motion från Jörgen Blom, V, inkommen den 18 november 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 111 (forts)

8 december 2009

Sida

27

Dnr KS 08/281

Motion om inrättande av ett elevfullmäktige
Yrkanden/förslag
Jörgen Bom, V, yrkar bifall till grundförslaget om att avslå motionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår
kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att ungdomarna själva
inte önskar ett elevfullmäktige.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 112

8 december 2009

Sida

28

Dnr KS 08/192

Motion angående inrättande av en kommitté för de mänskliga rättigheterna i
____________
Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____

Bakgrund
Marina Edfeldt, S och Stefan Wikén, S föreslår i en motion att
-

Krokoms kommun inrättar en parlamentarisk kommitté för mänskliga
rättigheter.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda former, förutsättningar och
reglemente för en kommitté för de mänskliga rättigheterna.

Motionärerna skriver att ett av de viktigaste dokumenten som världens nationer
och folk enats om i modern tid är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är lätt att instämma i.
Vidare skriver motionärerna "ingen kan på ett mer konkret sätt arbeta för att de
mänskliga rättigheterna efterlevs än den lokala politiska nivån".
Kommunfullmäktige med kommunstyrelsen som övergripande ansvarig för
kommunens verksamheter är ytterst ansvarig även för dessa frågor i kommunen och att perspektivet finns med i alla de frågor som kommunen arbetar med.
Frågor rörande de mänskliga rättigheterna ska därför hanteras av kommunstyrelsen i kommunen.
Underlag för beslut
Utlåtande 3 november 2009
Motion 17 juni 2008
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget om att avslå motionen.
Mona Puttic, V, yrkar bifall till motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 112 (forts)

8 december 2009

Sida

29

Dnr KS 08/192

Motion angående inrättande av en kommitté för de mänskliga rättigheterna i
____________
Krokoms kommun
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Det är grundförslaget som föreslår avslag på
motionen samt bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de två förslagen, mot varandra, finner ordförande att
fullmäktige avslår motionen.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställarna

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 113

8 december 2009

Sida

30

Dnr KS 09/268

Diskussion ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Maria Söderberg, C, vill påminna om att Krokomsbostäder AB är en del i
koncernen. Det är i ägardirektivet som bolaget ska styras.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 114

Sida

8 december 2009

31

Dnr KS 09/036

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Avsägelse från Mary Tikimo, S, som ersättare i barn- och utbildningsnämnden beviljas.

2

Till ny ersättare efter Mary Tikimo, S, väljs Jenny Pallin, Krokom.

3

Avsägelse från Helena Wiktorsson, S, som ersättare i barn- och utbildningsnämnden beviljas.

4

Till ny ersättare efter Helena Wiktorsson, S, väljs Stefan Sandberg,
Krokom.

Från Mary Tikimo, S, har inkommit avsägelse från uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden på grund av flytt från kommunen.
Till ny ersättare föreslår valberedningen Jenny Pallin, Krokom.
Från Helena Wiktorsson, S, har inkommit avsägelse från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Till ny ersättare föreslår valberedningen Stefan Sandberg, Krokom.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De avgångna
De nyvalda

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

8 december 2009

Sida

32

Kf § 115
Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar:

1
2

3

4

5

6

7

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 090827
Socialförvaltningen Krokom: 091007, kvartalsrapport 2009Q3 till
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Dnr KS 09/080
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidieträff samt kommunfullmäktiges 7-partigrupp 091123
Dnr KS 09/124
Kvartalsrapport/resultatprognos per september 2009, Krokoms kommun
Dnr KS 09/229
Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL: 091104, frågor ang
vindkraftverk
Dnr KS 09/250
Vågbrytaren - riksförening mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning:
november 2009, Öppet brev till alla Sveriges kommuner ang
elektromagnetisk strålning
Dnr KS 09/254
Krokoms Byförening: 091026, skrivelse för att fästa uppmärksamheten
på att hitta gemensamma lösningar så att ett nytt samlingshus och tillika
kyrka kan nå sin fullbordan i Krokom

8

Dnr KS 09/255
Länsstyrelsen: 091117, protokoll, Tillsyn av överförmyndarnämnden i
Krokoms kommun den 19 oktober 2009

9

Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

Justerandes signatur

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.

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

8 december 2009

Sida

33

Kf § 115 (forts)
Meddelanden
Dnr KS 09/128
B
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.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

8 december 2009

Sida

34

Kf § 116
Avslutning
Kommunfullmäktiges presidium tackar för dagens möte samt önskar alla en
riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

8 december 2009

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 108 a § 108 b §

L
L
L
L
L
E
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

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

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Ja
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

L
-

Ja
-

Ja
-

Anteckningar

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

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

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Evert Fogelberg
Torbjörn Torstensson

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

8 december 2009

2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 108 a § 108 b §

(L)
L
-

Avstår
Ja
-

Avstår
Ja
-

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E
(E)
E
E
E
-

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Mats Jonsson, fr o m kl 13.00
Anne Catrine Hedman
Lena Persson
Jon Erik Hedman

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Mi Bringsaas
Pär-Erik Berglund (Gertrud Adolfsson)
Lollo Ljuslin (Berith Klockerud)
Stefan Wikén
Judith Hult
Marina Edfeldt
Alf Högström (Nils-Eric Johansson)
Britt Carlsson
Johan Åsenlund
Ulla Jönsson (Kerstin Landy, Göran Carlsson)
Bernt Ingebrigtsen
Sofia Mattsson
Peter Grundström
Katarina Rosberg
Ove Norrman
Marianne Arosberg
Alf Edfeldt
Berith Klockerud
Göran Carlsson, fr o m kl 17.00
Kerstin Landy, t o m kl 17.00
Gertrud Adolfsson
Nils-Eric Johansson
Eva Handmark

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

8 december 2009

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 108 a § 108 b §

L
L
L
E
(E)

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

L
L
L
36 L
8E
1 (E)
45

Ja
Ja
Ja
22 Ja
22 Nej
1 Avst
45

Ja
Ja
Ja
22 Ja
21 Nej
2 Avst
45

Anteckningar

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
MonaLisa Norrman (Eva-Britt Jonsson)
Mona Puttick
Sture Marklund, t o m kl 16.20
Eva-Britt Jonsson
Lars Persson, fr o m kl 16.20

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

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

