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26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 1

Dnr 2014-000102

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00.
Parentation hålls för Åke Winther som var ersättare i kommunfullmäktige
för SD. Fullmäktige minns honom under en stunds tystnad.
_____
Meddelande om nya ledamöter och ersättare i fullmäktige
Ulf Wärdell, M, ny ersättare
Michael Sandberg, KD, ny ersättare
Pia Söderback, MP, ny ersättare
Cecilia Johansson, SD, ny ersättare
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras den 14 mars 2014
Marcus Färnström och Jörgen Blom väljs att justera protokollet
Upprop
Vid upprop noteras 36 ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, se bilaga 1
till protokollet
Kungörelse, kallelse och val av justerare
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 19 februari och kallelsen har skickats till ledamöter och
ersättare den 14 februari 2014.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs
Informationer;
- Länstrafiken, Thomas Hägg, ordförande och Stefan Fredriksson, VD
- Mobila nätet och bredband, Bo-Gunnar Larsson, bredbandsamordnare
och Gunilla Gisslén, näringslivsutvecklare
- Kenneth Österberg, kvalitetscontroller, redovisar en grundlig och
jämförande analys av volym och kostnader inom äldreomsorgen.
Uppdraget om att göra analysen gavs av kommunfullmäktige den 28
november 2013, § 121, i samband med att socialnämnden beviljades
utökad budgetram för 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 1 (forts)

Dnr 2014-000102

Öppnande
-

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
Rättsprocessen, arbetsmiljöbrott

_____
Två frågor som får ställas vid dagens möte;
*

Yvonne Rosvall, S, fråga till Karin Wallén, C, ordförande i barn- och
utbildningsnämnden, om öppettider vid Föllinge servicekontor.

*

Judith Hult, S, fråga till Karin Wallén, C, ordförande i barn- och
utbildningsnämnden, om simkunnigheten.
_____
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.15-13.00.
_____
Kopia till
Ulf Wärdell, Michael Sandberg och Pia Söderback, kopia på arbetsordning
och arvodesbestämmelser (Cecilia Johansson fick dokumenten på mötet)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 2

Dnr 2014-000104

Allmänhetens frågestund
Ensio Gustafsson, Krokom, ställer fråga till Owen Laws, MP, ordförande i
bygg- och miljönämnden och till Linus Kimselius, M, ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden, om ”Mötesplats Krokom”.
Owen Laws, MP, och Linus Kimselius, M, svarar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 3

Dnr 2013-000253

Medborgarförslag - Behåll dagmammorna i Krokoms
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, med att verksamheten
pedagogisk omsorg (dagmamma) kommer att bibehållas.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag som kom in den 12 augusti 2013 vill förslagsställaren
att dagmammorna ska finnas kvar. Det framförs att det är viktigt med
valfrihet, samt att barnen och föräldrarna älskar verksamheten.
Utifrån ett besparingsförslag inför detaljbudgeten 2014 har en avveckling av
pedagogisk omsorg diskuterats. Resultatet av dessa diskussioner är att
verksamheten pedagogisk omsorg kommer att bibehållas även under 2014
och över tid.
Barn- och utbildningsnämnden har gett i uppdrag till förvaltningen att ta
fram förslag på nyckeltal för pedagogisk omsorg, det vill säga hur många
barn det bör vara per pedagog. Förslagsställaren har också informerats om
det.
Barncheck
Barnchecken är beaktad.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 12 augusti 2013
Tjänsteutlåtande 8 november 2013
Barncheck
Barn- och utbildningsnämnden 3 december 2013, § 118
Kommunstyrelsen 29 januari 2014, § 9
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige bifalla
medborgarförslaget, med att verksamheten pedagogisk omsorg (dagmamma)
kommer att bibehållas.
Ordförande frågar på grundförslaget och finner att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 3 (forts)

Dnr 2013-000253

Medborgarförslag - Behåll dagmammorna i Krokoms
kommun
Kopia till
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 4

Dnr 2013-000098

Medborgarförslag - Höjning av inackorderingsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för utredning av hur många
som får inackorderingsbidrag idag och vad det skulle kosta för
kommunen med en höjning av bidraget.
______________
Bakgrund
En elev lämnade den 19 februari 2013 in ett medborgarförslag om höjning av
inackorderingsbidrag. Bidraget ligger idag på 1.460-1.710 kronor i månaden.
Förslagsställaren tycker att bidraget borde ligga på minst 1.000 kronor mer
då det ska räcka till mycket. Priset på boende och bussresor ökar ständigt
men inackorderingsbidraget har varit detsamma under flera år.
Svar på medborgarförslaget
Medborgarförslaget har lämnats till Jämtlands Gymnasieförbund för
yttrande.
En kort sammanfattning av svaret:
Inackorderingstillägget har inte höjts sedan 1995 och bör höjas. Det har inte
Gymnasieförbundet råd med idag, utan ökat bidrag från medlemskommunerna. Innan ett sådant förslag kan hanteras vill kommunen avvakta
beslut i den pågående statliga studiehjälpsutredningen, som både skulle ge
höjt inackorderingstillägg och ett rättvisare system.
Gymnasieförbundets svar i sin helhet:
Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till
och från hemmet (Skollagen 15 kap § 32). Ett krav för att få
inackorderingstillägg är att avståndet mellan skola och föräldrahem är så
långt att eleven skulle få resa minst två timmar varje dag om hon/han bodde
kvar hemma. Tillägget utbetalas nio månader per år, september till maj. Elev
som beviljas inackorderingstillägg har inte rätt till dagliga resor.
Inackorderingstillägget för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund utgår i
dagsläget med 1/30 av basbeloppet plus 100 kronor, vilket 2013 uppgår till
1.580 kronor per månad. Om eleven har mer än 500 kilometer mellan
hemmet och skolan utgår ett tillägg på ytterligare 300 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 4 (forts)

Dnr 2013-000098

Medborgarförslag Höjning av inackorderingsbidrag
För elever vid fristående gymnasieskolor är det CSN som avgör rätten till
inackorderingstillägg. Idag ligger det stödet på mellan 1.190 och 2.350
kronor i månaden, beroende på avstånd mellan föräldrahem och skola.
Förutsättningarna för rätt till inackorderingsstöd skiljer sig alltså åt för elever
i kommunala respektive fristående skolor. Det statliga
inackorderingstilläggets storlek har inte höjts sedan 1995 och de flesta
kommuner väljer att inte lämna annat stöd än minimibeloppet.
I betänkandet av 2012 års studiehjälpsutredning, Moderniserad studiehjälp
(SOU 2013:52), föreslås att CSN ges det samlade ansvaret för
inackorderingsstöd. Det skulle innebära ett enhetligt regelverk, en enda
beslutande myndighet och ett mer likvärdigt stöd. I betänkandet föreslås
även en höjning av inackorderingsstödet med cirka 25 procent. Om förslaget
går igenom förväntas förordningen träda i kraft från och med hösten 2015.
Jämtlands Gymnasieförbund anser att det finns goda argument för att
inackorderingstillägget ska anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället.
För närvarande har förbundet inte ekonomiska resurser för att genomföra en
höjning. Det finns också skäl att invänta beslut om de förslag som
framkommit i studiehjälpsutredningen, som både skulle ge höjt
inackorderingstillägg och ett rättvisare system.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Jämtlands Gymnasieförbunds yttrande
Yrkanden/förslag
Katarina Rosberg, S, yrkar på återremiss av ärendet. Med hänvisning till
kommunens mål att alla barn ska vara behöriga till gymnasiet vill Katarina
Rosberg, S, att utredning görs på hur många som får inackorderingsbidrag
idag samt vad det skulle kosta för kommunen med en höjning av bidraget.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 4 (forts)

Dnr 2013-000098

Medborgarförslag Höjning av inackorderingsbidrag
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med texten under ”Svar på medborgarförslag”.
Till det har kommit ett återremissyrkande.
Ordförande kommer först att fråga fullmäktige på det formella yrkandet,
återremissyrkandet. Om inte det bifalles frågar ordförande därefter på
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Nej och de som vill att
ärendet ska avgöras senare, återremitteras, röstar Ja.
Med 24 Nej och 19 Ja finner ordförande att ärendet återremitteras då det vid
minoritetsåterremiss krävs minst en tredjedel av rösterna.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
Förslagsställarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 5

Dnr 2014-000105

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

Dnr KS 14/032
Medborgarförslag – Kollektivtrafiken, remitteras till kommunstyrelsen.
Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

2

Dnr KS 14/033
Medborgarförslag – Bättre datautbildning, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

3

Dnr KS 14/034
Medborgarförslag – Billigare att åka buss, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

4

Dnr KS 14/035
Medborgarförslag – Ridplan i Dvärsätt, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

5

Dnr KS 14/036
Medborgarförslag – Frukt till lunchen, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

6

Dnr KS 14/037
Medborgarförslag – Ett café i Krokom, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

7

Dnr KS 14/038
Medborgarförslag – Billigare buss, remitteras till kommunstyrelsen.
Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

8

Dnr KS 14/039
Medborgarförslag – Vattenpark på campingen i Krokom, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

9

10

Justerandes sign

Dnr KS 14/040
Medborgarförslag – Före detta Konsum ska bli en fritidslokal,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den
29 april 2014.
Dnr KS 14/041
Medborgarförslag – Bussar Rödön/Nälden, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 5 (forts)

Dnr 2014-000105

Anmälan av motioner och medborgarförslag
11

12

Dnr KS 14/043
Medborgarförslag – Skidspår och löparrundor även i centrala Krokom,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april
2014.

13

Dnr KS 14/044
Medborgarförslag – Skateboardramp vid Ås skola, remitteras till barnoch utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

14

Dnr KS 14/045
Medborgarförslag – Multiplan vid Ås skola, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

15

Dnr KS 14/046
Medborgarförslag – Konstgräsplan i Änge, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

16

Dnr KS 14/047
Medborgarförslag – Bättre arbetsmiljö vid Änge skola, remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

17

18

19

20

Justerandes sign

Dnr KS 14/042
Medborgarförslag – Maten måste varieras mer och ha högre kvalitet,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den
29 april 2014.

Dnr KS 14/049
Medborgarförslag – Ipads istället för datorer på högstadiet, remitteras
till barn- och utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april
2014.
Dnr KS 14/050
Medborgarförslag – Samarbete med Norge, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.
Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april
2014.
Dnr KS 14/122
Motion – Framtagande av policy för arbetskläder, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 5 (forts)

Dnr 2014-000105

Anmälan av motioner och medborgarförslag
21

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

22

Dnr KS 14/124
Motion – Säkerhet på vägen, remitteras till kommunstyrelsen. Svar
sker i fullmäktige senast i februari 2015.

_____
Kopia till
Förslagsställarna
Berörda nämnder inklusive medborgarförslag, motion

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 6

Dnr 2014-000106

Frågor
Yvonne Rosvall, S, frågar Karin Wallén, C, ordförande i barn-och
utbildningsnämnden, om öppettider vid Föllinge servicekontor.
Karin Wallén, C, svarar att det är verksamheten själv som bestämmer
öppettiderna. Det är öppet alla dagar i veckan och tiderna är likvärdiga med
de man har på Änge servicekontor. Statistik på utlåning av böcker tas fram
kontinuerligt.
_____
Judith Hult, S, frågar Karin Wallén, C, ordförande i barn-och
utbildningsnämnden, om simkunnigheten. I barn- och utbildningsnämndens
detaljbudget 2014 finns sparförslag som innebär att simundervisningen
börjar i årskurserna 3-5 mot tidigare, förskoleklass-årskurs 2. Hur ser
planeringen ut för simundervisningen i kommunens skolor?
Karin Wallén, C, svarar att planeringen sker utifrån den givna budgeten.
Alla klasser får simundervisning och de yngsta barnen får fler tillfällen.
Elever i årskurs 7-9 nyttjar badet på idrottstimmarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 7

Dnr 2014-000108

Dialog med revisorerna
Dialogen förs med Stefan Fax, ordförande i kommunrevisionen.
Stefan Fax berättar att det vid en konferens i nästa vecka tas upp
kommunrevisionens roll och hur den kan förstärkas ytterligare.
I revisionsgranskningar har det blivit bättre och tydligare både från
kommunens och från revisionens sida. Kommunen ger snabba svar, tar
granskningarna på allvar och åtgärder sätts in vid påpekanden.
Kommunrevisionen har en ny samarbetspartner i Deloitte och det fungerar
utmärkt.
Revisionen lämnar ifrån sig ett överskott från år 2013 men allt som var
planerat har genomförts.
Till dagens möte har fullmäktige fått ta del av sammanfattningar i
revisionsgranskningar i nedanstående rapporter.
*

Inköpsrutiner och ramavtal

*

Försörjningsstöd

*

Ledning och styrning av externa projekt

*

Skogsförvaltning

Revisionen återkommer inom ett par år och genomför uppföljning på vad
som är genomfört i föreslagna åtgärder, i revisionsgranskningar.
Granskningar som ligger i revisionsplan 2014 är;

Justerandes sign

*

Kommunstyrelsens arbete med internkontroll

*

Företagshälsovård – Organisation, avtal, nyttjande

*

Leasingbilar – Regler och rutiner

*

Flyktingmottagning – Rutiner, samordning, SFI

*

Kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten

*

Näringslivsorganisationen i kommunen

*

Uppföljning av frågor från sammanträden/oförutsett

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 7 (forts)

Dnr 2014-000108

Dialog med revisorerna
En dialog sker om kommunens skogsförvaltning där det diskuteras tillväxt
och uttag av skogen, jämn åldersfördelning av skogen, konjunkturkänslighet
samt långsiktiga värderingar.
Rolf Lilja, S, Stefan Fax, revisor, Sture Marklund, V, och Linus Kimselius,
M, deltar i diskussionen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

26 februari 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 8

Dnr 2013-000332

Inköp av mark, del av Ösa 5:10, Ås
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om förvärv av del av fastigheten
Ösa 5:10 enligt preliminärt upprättat köpeavtal.
2

Investeringen finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
_________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har erbjudits att förvärva fastigheten Ösa 5:10, som är ett
markområde om cirka 6 hektar nedan järnvägen mot sjön i Ås. Markområdet
tangerar i översiktsplanen utpekat utredningsområde för bostadsbebyggelse och
bedöms vara ett för kommunen strategiskt markförvärv.
Efter förhandlingar har parterna enats kring en köpeskilling om 340.000 kronor
omfattande mark och på marken växande skog med en uppskattad virkesvolym
om ca 500-550 m3sk (skogskubikmeter).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 oktober 2013
Preliminärt upprättat köpeavtal
Översiktsplan för Ås maj 1997
Kommunstyrelsen 10 december 2013, § 216
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Judith Hult, S, och Linus Kimselius, M.
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige förvärva
av del av fastigheten Ösa 5:10 enligt preliminärt upprättat köpeavtal.
Investeringen finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2013-000351

Förvärv av fastigheten Föllinge-Backen 1:26
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Föllinge-Backen
1:26 till en köpeskilling om 75.000 kronor, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
2

Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
_________________________________________________________
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige förvärva
fastigheten Föllinge-Backen 1:26.
Kommunen har ett ansvar och behov av att kunna erbjuda boenden för
medborgare som av olika anledningar inte kan finna lämpliga boenden
inom de traditionella boendeformer som står till buds. Idag har kommunen 4
stycken bostäder att tillgå när vi får hyresgäster som har behov av att bo på ett
avskilt sätt. Dessa boenden ligger alla i Krokoms samhälle men behovet uppstår
även i kommunens norra delar.
Krokomsbostäder har förvärvat en fastighet i utkanten av Föllinge samhälle för
att lösa ett akut behov som uppkommit med anledning av att
samhällsbyggnadsnämnden saknar delegation att förvärva fastigheter.
Då ägandet av fastigheter för dessa speciella ändamål bättre lämpar sig för ett
kommunalt ägande har Krokomsbostäders beslut om förvärv av rubricerad
fastighet föregåtts av ett resonemang om att kommunen bör verka för ett beslut
om ett kommunalt förvärv av densamma.
Fastigheten består av ett markområde om drygt 6000 kvadratmeter. På
fastigheten finns en modernt inredd manskapsbarack med bland annat
trinettkök, sovrum och dusch samt två uthusbyggnader. Baracken är ansluten
till det kommunala vatten och avloppssystemet. Köpeskillingen som
Krokomsbostäder erlagt är 75.000 kronor och kommunen föreslås förvärva
fastigheten till samma köpeskilling.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 december 2013
Kartbilaga
Samhällsbyggnadsnämnden 17 december 2013, § 125
Kommunstyrelsen 29 januari 2014, § 8
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Dnr 2013-000351

Förvärv av fastigheten Föllinge-Backen 1:26
Beslutsgång
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår
kommunfullmäktige godkänna förvärv av fastigheten Föllinge-Backen 1:26 till
en köpeskilling om 75.000 kronor. Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2013-000370

Bidrag till enskilda vägar
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 275.000
kronor i tilläggsanslag för driftbidrag till enskilda vägar med att
driftbidraget ligger kvar på nuvarande 10%.
2

Vägbidrag ska inte gå till väg som är belägen i annan kommun eller som
i huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets eller annan kommuns
ägo.

_________________________________________________________
Bakgrund
I beslutad detaljbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2014 ska kostnaden för
driftbidrag till enskilda vägar minskas med 300.000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att besluta om
en minskning av underhållsbidraget för enskilda vägar från nuvarande 10 % till
6 % samt besluta om att vägbidrag ej skall utgå till väg som är belägen i annan
kommun eller väg som i huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets eller
annan kommuns ägo.
En minskning från nuvarande nivå om 10 % till 6 % tillsammans med slopande
av bidragsutbetalning till vägar som förvaltas av Statens fastighetsverk ger en
minskad kostnad med cirka 300.000 kronor per år.
Kommentar från kommunstyrelsen den 10 december 2013, § 216
Att infrastrukturen fungerar, inte minst att vägarna är framkomliga är mycket
viktigt för en kommun som Krokom med långa avstånd. Enskilda vägar är en
viktig del av vägnätet. Krokoms kommun vill därför upprätthålla den andel av
bidraget till enskilda vägar så att de kan underhållas och kan vara framkomliga.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 6 december 2013.
Samhällsbyggnadsnämnden 17 december 2013, § 120
Kommunstyrelsen 10 december 2013, § 216, som föreslår vid mötet att
tilläggsanslag beviljas samhällsbyggnadsnämnden med 275.000 kronor så att
driftbidraget kan ligga kvar på nuvarande 10 %.
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Dnr 2013-000370

Bidrag till enskilda vägar
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att det framgår i beslutet att
driftbidraget ligger kvar på 10%.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja samhällsbyggnadsnämnden 275.000 kronor i tilläggsanslag för
driftbidrag till enskilda vägar. Vägbidrag ska inte gå till väg som är belägen i
annan kommun eller som i huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets
eller annan kommuns ägo. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att det
ska framgå i beslutet att driftbidraget ska ligga kvar på 10%.
Ordförande kommer först att ställa fråga på tilläggsyrkandet och sedan
ställer han fråga på ärendet i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga till tilläggsyrkandet finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Efter fråga på ärendet i övrigt finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2014-000060

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för
kommunstyrelsen.

Bakgrund
Den 3 december 2013 beslutades att verksamheterna allmänkultur,
ungdomskultur och idrott/fritid flyttas från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen.
Dessa delar är inlagda på sidan 6, § 2 i reglementet, under
ledningsfunktionen. Punkterna är markerade med fet stil.
En ändring är gjord på sidan 9, § 6 i reglementet, under speciallagstiftning,
3.4. Där stod förut att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd men det ska
vara kommunstyrelsens presidium. Det är markerat med fet stil.
Förslag till tillägg finns på sidan 13, § 16 i reglementet, under kallelse.
Förslaget är att digital kallelse ska läggas ut senast 6 dagar före
sammanträdesdagen.
Barncheck
Revidering av kommunstyrelsens reglemente bedöms inte vara en fråga som
kräver dialog med barn och ungdomar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 februari 2014
Kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsen 13 februari 2014, § 25
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där fullmäktige föreslås godkänna
reviderat reglementet för kommunstyrelsen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Dnr 2014-000060

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Kopia till
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare för redigering av reglementet som
sedan skickas till registrator
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Dnr 2012-000099

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Krokomsbostäder AB med
ändring av sista meningen under rubriken ”Verksamhetskrav”.
Meningen får följande lydelse;
”Bolaget åläggs därför att följa kommunens miljöpolicy, miljöstrategi
och miljömål”.
_____
Bakgrund
Nytt förslag till ägardirektiv för Krokomsbostäder AB har tagits fram.
Underlag för beslut
Förslag till ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsen 29 januari 2014, § 10
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till ändring.
Owen Laws, MP, vill i ändringsyrkande att sista meningen under rubriken
”Verksamhetskrav” ändras till:
”Bolaget åläggs därför att följa kommunens miljöpolicy, miljöstrategi och
miljömål”.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till Owen Laws, MP, yrkande.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, och Göte Norlander, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget. Till det har kommit ett
ändringsyrkande.
Ordförande kommer först att fråga fullmäktige på ändringsyrkandet, som
kommit vid dagens möte, mot kommunstyrelsens förslag till ändring och
sedan frågar han på ägardirektivet i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
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Dnr 2012-000099

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Efter fråga på ändringsyrkandet mot kommunstyrelsens förslag till ändring
finner ordförande att fullmäktige bifaller Owen Laws, MP, förslag till
ändring.
Efter fråga på ägardirektivet i övrigt finner ordförande att fullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB inklusive ägardirektiv
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Dnr 2014-000021

Komplettering av riktlinjerna för serveringstillstånd och
folköl
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar, enligt socialnämndens förslag, att tillfälliga
serveringstillstånd för 1 – 5 tillfällen och fler än 5 tillfällen ska gälla
under ett år.
2

Kommunfullmäktige antar, enligt socialnämndens förslag, komplettering
i riktlinjerna gällande provsmakning på tillverkningsställe.

3

Kommunfullmäktige antar, enligt socialnämndens förslag, komplettering
i riktlinjerna om gemensamt serveringsutrymme för de med
stadigvarande serveringstillstånd.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2012 om nya riktlinjer för
serveringstillstånd och folköl. Socialnämnden föreslår följande ändringar:
I riktlinjerna om ansökningsavgifterna, kap 11, kompletteras texten för
tillfälliga serveringstillstånd, 1-5 tillfällen eller fler, gäller under ett år. (Idag
finns ingen tidsbegränsning)
Ny rubrik 3.4: Tillstånd för provsmakning på tillverkningsställe.
Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna
gården får erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid
tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.
Vid provsmakning ställs inga krav på matservering. Bara en liten mängd får
erbjudas. För övrigt gäller samma regler som för serveringstillstånd t ex om
lämplighet och laglydnad.
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Dnr 2014-000021

Komplettering om riktlinjerna för serveringstillstånd
och folköl
Ny rubrik 5.6: Gemensamt serveringsutrymme
Enligt 8 kap 14 § kan ett särskilt tillstånd ges till flera tillståndshavare för
ett gemensamt serveringsutrymme. En förutsättning är att de som söker om
ett gemensamt serveringsutrymme har ett eget tillstånd. Varje
tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och varje
tillståndshavare ska ha minst en serveringsansvarig. Särskilda villkor kan
meddelas i samband med beslutet. Exempelvis förordnade ordningsvakter
eller att endast bordsservering är tillåten på det gemensamma
serveringsutrymmet. Utrymmet ska vara klart avgränsat och överblickbart.
Villkoren för ett gemensamt serveringstillstånd bedöms i varje enskilt fall.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 december 2013
Bilaga
Socialnämnden 14 januari 2014, § 5
Kommunstyrelsen 29 januari 2014, § 11
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
att tillfälliga serveringstillstånd för 1 – 5 tillfällen och fler än 5 tillfällen ska
gälla under ett år. Kommunfullmäktige antar komplettering i riktlinjerna
gällande provsmakning på tillverkningsställe. Kommunfullmäktige antar
komplettering i riktlinjerna om gemensamt serveringsutrymme för de med
stadigvarande serveringstillstånd.
Ordförande frågar på grundförslaget och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
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Dnr 2014-000020

Uppföljning av taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, om en fast
årsavgift för receptfria läkemedel med 500 kronor per år. Årsavgiften
inkluderar ett kontrollbesök som görs planenligt vart tredje år.
Årsavgiften debiteras i förväg och avser kalenderår.
____________________________________________________________
Bakgrund
Den 1 november 2009 trädde den nya lagen om handel med receptfria
läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel
med nikotinläkemedel.
Enligt 20 § ska kommunen kontrollera efterlevnaden av lagen och de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Enligt 23 § får kommunen för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver
detaljhandel i enlighet med självkostnadsprincipen.
Den 29 februari 2012 beslutade kommunfullmäktige om taxa för receptfria
läkemedel. En utvärdering skulle göras efter två år.
Tidsåtgången och det administrativa arbetet för tillsynen av receptfria
läkemedel är att jämställa med den tid det tar att arbeta med folköl- och
tobakstillsynen.
Från början var det planerat att särskilja tillsynsbesöken för receptfria
läkemedel och för folköl och tobak. Anledningen var att det var två stora
områden som skulle tillsynas och att tillsynen skulle bli tidskrävande och
vissa handlare ville att tillsynsbesöken skulle delas upp. Efter två år har ökad
kunskap hos både handeln och alkoholhandläggaren gjort att arbetet löper
smidigare och är mer effektivt. Handeln ta ansvar för egenkontrollen och
oftast räcker ett besök för alla tre tillsynsområdena. Med anledning av det
kan tillsynsavgiften sänkas till nivån för folköl och tobak.
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Dnr 2014-000020

Uppföljning av taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 december 2013
Kommunfullmäktige 29 februari 2012, § 18
Specifikation över kostnad för kontroll och handläggning
Socialnämnden 14 januari 2014
Kommunstyrelsen 29 januari 2014, § 12
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta om en fast årsavgift för receptfria läkemedel med 500 kronor per år.
Årsavgiften inkluderar ett kontrollbesök som görs planenligt vart tredje år.
Årsavgiften debiteras i förväg och avser kalenderår.
Ordförande frågar på grundförslaget och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
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Dnr 2014-000024

Avgift vid särskilt boende gruppbostad i Krokoms
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, att
vårdavgift för insatsen via socialtjänstlagen, särskilt boende
gruppbostad, blir samma som vid kommunens andra särskilda boenden,
enligt maxtaxan (1.780 kronor under 2013).
_____________________________________________________________
Bakgrund
En ny gruppbostad enligt Socialtjänstlagen införs (särskilt boende
gruppbostad) och verksamheten kommer att bedrivas på Slingervägen i
Nälden. Där har tidigare funnits en gruppbostad enligt LSS.
På Slingervägens gruppboende i Nälden finns det 3 boendeplatser samt en
lägenhet för personalen och två av lägenheterna är nu lediga. Verksamheten
har en brukare där enligt Lagen om stöd och service 9§9 och kommer alltså
att erbjuda 2 brukare som har insatser via Socialtjänstlagen särskilt boende
gruppbostad.
Tidigare har LSS-enheten endast bedrivit verksamhet enligt LSS men
kommer nu att även bedriva verksamhet enligt Socialtjänstlagen. LSSenheten byter därför namn till Stöd och Service.
Boende vid kommunens särskilda boenden, t ex Blomstergården, (enligt
socialtjänstlagen) betalar hyra och mat själva.
De betalar dessutom en vårdavgift för heldygnsomsorg. Vårdavgiften
motsvarar högsta beloppet i maxtaxan, 1780 kronor för år 2013.
Avgiften är inkomstprövad och beräknas enligt nedanstående:
Uppgifter om aktuella pensioner, bostadstillägg mm hämtas från Försäkringskassan.
Övriga uppgifter såsom tjänstepension, bostadskostnad, kapitalinkomster – räntor
och dylikt inhämtas på särskild blankett.
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Dnr 2014-000024

Avgift vid särskilt boende gruppbostad i Krokoms
kommun
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:
+ Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Bostadskostnad

- Minimibelopp *
= Avgiftsutrymme
Man betalar aldrig mer för service, vård och omsorg än det beräknade
avgiftsutrymmet.
Minimibelopp*
Det ska räcka till bland annat livsmedel, kläder och skor, dagstidning, telefon, TVavgift, medicin, öppen hälso- och sjukvård.
Minimibeloppet för år 2013 är:
5 023 kronor per månad för ensamstående över 61 år.
4 245 kronor per person och månad för makar och sambor över 61 år.
5 525 kronor per månad för ensamstående under 61 år
4 670 kronor per person och månad för makar och sambor under 61 år

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 januari 2014
Socialnämnden 14 januari 2014, § 11
Kommunstyrelsen 29 januari 2014, § 13
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att vårdavgift för insatsen via socialtjänstlagen, särskilt boende
gruppbostad, blir samma som vid kommunens andra särskilda boenden,
enligt maxtaxan (1.780 kronor under 2013).
Ordförande frågar på grundförslaget och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
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Dnr 2014-000056

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1
Avsägelse från Anton Moberg, M, godkänns.
2

Till ny ledamot i socialnämnden efter Anton Moberg, M, väljs Jannike
Hillding, M.

3

Avsägelse från Johnny Olofsson, M, godkänns.

4

Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden, efter Johnny Olofsson, M,
väljs Marcus Färnström, M.

5

Avsägelse från Ingela Rönnestrand, M, godkänns.

6

Till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Ingela Rönnestrand, M, väljs
Elisabeth Svensson, M.

7

Avsägelse från Eva Ljungdahl, MP, godkänns.

8

Till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Eva Ljungdahl, MP, väljs
Jan Runsten, MP.

9

Till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Jonne Danielsson, FP, väljs
Gunilla Selander, FP.
_______

Bakgrund
Anton Moberg, M, har sagt ifrån sig alla sina politiska uppdrag i kommunen.
Förslag finns om att välja Jannike Hillding, M, till ny ledamot i
socialnämnden istället för Anton Moberg, M.
Efter fråga om val av Jannike Hillding, M, till ny ledamot i socialnämnden
finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Johnny Olofsson, M, har sagt ifrån sig alla sina politiska uppdrag i
kommunen.
Förslag finns om att välja Marcus Färnström, M, till ny ledamot i bygg- och
miljönämnden istället för Johnny Olofsson, M.
Efter fråga om val av Marcus Färnström, M, till ny ledamot i bygg- och
miljönämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
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Dnr 2014-000056

Valärenden
Ingela Rönnestrand, M, har sagt ifrån sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Förslag finns om att välja Elisabeth Svensson, M, till ny ersättare i
kommunstyrelsen, istället för Ingela Rönnestrand, M.
Efter fråga om val av Elisabeth Svensson, M, till ny ersättare i
kommunstyrelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Eva Ljungdahl, MP, har sagt ifrån sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Förslag finns om att välja Jan Runsten, MP, till ny ersättare i
kommunstyrelsen, istället för Eva Ljungdahl, MP.
Efter fråga om val av Jan Runsten, MP, till ny ersättare i kommunstyrelsen
finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Vid ett tidigare val gick Jonne Danielsson, FP, upp till ledamot från att ha
varit ersättare i kommunstyrelsen. Val ska nu göras av ny ersättare efter
Jonne Danielsson, FP, i kommunstyrelsen.
Förslag finns om att välja Gunilla Selander, FP, till ny ersättare i
kommunstyrelsen, istället för Jonne Danielsson, FP.
Efter fråga om val av Gunilla Selander, FP, till ny ersättare i
kommunstyrelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Underlag för beslut
Avsägelser
Kopia till
Berörda personer
Berörda nämnder
Nyinvalda i kommunstyrelsen får också reglemente och
arvodesbestämmelser
Birgitta Eriksson, ansvarig för förtroendemannaregistret
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
1

2

Dnr 22
Socialnämnden: kvartalsrapport SoL och LSS, 2013:4, till
Socialstyrelsen
Dnr 28
Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev 6 - 2013

Dnr KS 13/161
3 Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF: protokoll från
föreningsstämma 130613, protokoll från styrelsesammanträde
130614, 130830, 131018 och 131120
4 Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF: information 131119,
Inlandslyftets fortsättning
5 Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF: nyhetsbrev
december 2013, Kontakt Inland
Dnr KS 13/354
6 Krokoms kommunstyrelse: 131210, villkor för amortering av lån
Regionförbundet Jämtland, aktier i Länstrafiken AB
Dnr KS 14/098
7 Anteckningar från kommunfullmäktiges presidium 140207
Dnr KS 14/
8
A

Justerandes sign

Samlat budgetsammandrag 2014 Delas ut på mötet
Dnr KS 12/240
Medborgarförslag om fria arbetsresor, för kommunens invånare som
lider av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på Nyheden remitteras till
socialnämnden. Medborgarförslaget ska vara besvarat i kommun
fullmäktige senast den 2 maj 2013. Vid fullmäktiges möte den 2 maj
remitterades förslaget till socialnämnden som också själv beslutar i
ärendet. Medborgarförslaget är remitterat till verksamhetschef för
LSS, för yttrande.
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
B

C

D

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Motionen behandlas vid möte i socialnämnden den 21 oktober 2013.
Motionen behandlades vid fullmäktige 28 november 2013 där den blev
återremitterad för ytterligare utredning med anledning av nya
Allmänna råd i ekonomiskt bistånd.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla remitteras till kommunstyrelsen. Motionen
slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
Motionen bereds efter att nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder
AB är antaget.
Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidraget.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Förslaget är behandlat i barn- och utbildningsnämnden och yttrande
har begärts från Jämtlands Gymnasieförbund. Eftersom en höjning av
inackorderingsbidraget är en kostnad som i slutänden hamnar på
ägarkommunerna, vill förbundet först lyfta frågan på ett ägarsamråd.
Det innebär att Gymnasieförbundet tar upp ärendet vid sammanträde
den 9 december 2013. Därefter kommer yttrande till kommunen.
Dnr KS 13/221
Medborgarförslag – Håll badhusen öppna sommartid. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar beslut i
ärendet, senast i december 2013. Överflyttat till kommunstyrelsen där
förslaget blev återremitterat vid möte den 13 februari 2014.
Dnr KS 13/228
Motion - Öka undervisningen om kommunismens brott mot mänsklig
heten. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/297
Motion – Juniorkort för resor med Länstrafiken. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
H

I

J

K
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Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/299
Motion – Förenkla språket i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/336
Motion – Bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i fullmäktige
senast 1 oktober 2014._
Dnr KS 14/032
Medborgarförslag – Kollektivtrafiken, remitteras till kommunstyrelsen.
Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

L

Dnr KS 14/033
Medborgarförslag – Bättre datautbildning, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

M

Dnr KS 14/034
Medborgarförslag – Billigare att åka buss, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

N

Dnr KS 14/035
Medborgarförslag – Ridplan i Dvärsätt, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

O

Dnr KS 14/036
Medborgarförslag – Frukt till lunchen, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

P

Dnr KS 14/037
Medborgarförslag – Ett café i Krokom, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

Q

Dnr KS 14/038
Medborgarförslag – Billigare buss, remitteras till kommunstyrelsen.
Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
R

Dnr KS 14/039
Medborgarförslag – Vattenpark på campingen i Krokom, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.
Dnr KS 14/040
Medborgarförslag – Före detta Konsum ska bli en fritidslokal,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den
29 april 2014.

S

T

U

Dnr KS 14/042
Medborgarförslag – Maten måste varieras mer och ha högre kvalitet,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den
29 april 2014.
Dnr KS 14/043
Medborgarförslag – Skidspår och löparrundor även i centrala Krokom,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april
2014.

V

Dnr KS 14/044
Medborgarförslag – Skateboardramp vid Ås skola, remitteras till barnoch utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

X

Dnr KS 14/045
Medborgarförslag – Multiplan vid Ås skola, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

Y

Dnr KS 14/046
Medborgarförslag – Konstgräsplan i Änge, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

Z

Dnr KS 14/047
Medborgarförslag – Bättre arbetsmiljö vid Änge skola, remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

Å

Justerandes sign

Dnr KS 14/041
Medborgarförslag – Bussar Rödön/Nälden, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

Dnr KS 14/049
Medborgarförslag – Ipads istället för datorer på högstadiet, remitteras
till barn- och utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april
2014.
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
Ä

Ö

Dnr KS 14/050
Medborgarförslag – Samarbete med Norge, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.
Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april
2014.

Aa

Dnr KS 14/122
Motion – Framtagande av policy för arbetskläder, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.

Bb

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

Cc

Dnr KS 14/124
Motion – Säkerhet på vägen, remitteras till kommunstyrelsen. Svar
sker i fullmäktige senast i februari 2015.

_____
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Dnr 2014-000139

Avslutning
Ordförande tackar fullmäktige för ett väl genomfört möte.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39(39)

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

26 februari 2014

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§4
§

L
L
L
L
L
L
-

Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Ingela Rönnestrand
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Marcus Färnström
Johnny Olofsson (Linus Kimselius)
Tommy Sjödin
Linus Kimselius, från kl 10.35
Edvin Moberg
Ulf Wärdell

Nej
Nej
Nej

(E)

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson
Mikaela Munck af Rosenschöld (Leif Olsson)
Hans Åsling
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén
Göte Norlander
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej

E

Nej

L

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Folkpartiet - Liberalerna:
Jonne Danielsson
Gunilla Selander
Torbjörn Torstensson

_______________________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§4
§

L

Nej

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

Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

E
E

Ja
Ja

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Jon-Erik Hedman
Michael Sandberg

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Jenny Palin (Ylwa Salomonsson)
Eva Handmark (Yvonne Rosvall)
Mi Bringsaas
Peter Grundström
Britt Carlsson (Leif jonsson)
Bernt Ingebrigtsén
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
Pär-Erik Berglund
Judith Hult
Ulla Jönsson (Karin Juleshaug)
Alf Edfeldt
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall
Ove Norrman
Karin Juleshaug
Rune Olofsson
Lollo Ljuslin
Ensio Gustafsson
Anki Syversen
Leif Jonsson
Ylwa Salomonsson

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§4
§

L
L

Ja
Ja

L
L
L

Nej
Nej
Nej

E

Nej

36 L
6E
42

24 Nej
19 Ja
43

§

Anteckningar

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

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic
Marianne Hallsten
Pia Söderback

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson (Clas Sundberg)
Clas Sundberg
Cecilia Johansson
Vid upprop
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