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Kf§ 46

Dnr 2014-000102

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras tisdagen den 24 juni 2014.
Marcus Färnström, M, och Judith Hult, S, väljs att justera protokollet.
Upprop
Vid upprop noteras 33 ledamöter och 11 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 2 juni 2014. Kallelsen med underlag har, till en del
ledamöter och ersättare, överlämnats den 28 maj. Till resterande skickades
kallelsen med underlag den 28 maj. Kompletterande utskick gjordes från
kommunstyrelsens möte, 28 maj, den 5 juni via brev och mejl.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs
Informationer;
- Överförmyndarnämnden, Roland Söderberg, ordförande, Malin
Nilsdotter Nyström och Inga-Lill Olsson
- Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, rapport från möte, Mi
Bringsaas och Håkan Larsson
- Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande
- Ny arbetsordning, kommunfullmäktige
- Skolcaféerna
- Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
- Vaajma, polissamarbete och Valsjöbyns bygdegård
- Besök av SmåKom
- Ägarsamråd Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands
Räddningstjänstförbund
En fråga som får ställas vid dagens möte
* Jörgen Blom, V, fråga om möjlighet till att boka offentlig plats.
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Kf § 46 (forts)

Dnr 2014-000102

Öppnande
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.10-13.00 samt klockan
15.15-15.35 för eftermiddagsfika.
_____
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Kf § 47

Dnr 2014-000104

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.
_____
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Kf § 48

Dnr 2014-000042

Medborgarförslag - Skolmaten måste varieras mer och
ha högre kvalitet
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen som handlar om att maten
måste varieras mer och ha högre kvalitet.
Svar på medborgarförslaget
På varje skola ska det finnas ett matråd där varje elev har möjlighet att lämna
synpunkter på maten.
Krokoms kommun har en måltidspolicy antagen av kommunfullmäktige den
26 september 2012. Där finns övergripande mål som säger att Krokoms
kommun ska vara en förebild för goda matvanor samt arbeta för långsiktigt
hållbar miljö, hållbar ekonomi och hållbar utveckling. Måltiderna som
serveras ska vara dagens höjdpunkt och den mat som serveras ska vara god,
näringsriktig, aptitlig för gom och öga samt stimulera matlust.
Policyn har mål för:
För en hållbar miljö och god förebild
För en hållbar miljö och ekonomi
För en hållbar utveckling
Kvalitet, servicetänkande och ansvar
Alla som serveras mat och måltider
För matgästen
Delaktighet och inflytande
Personal.
Delaktighet och inflytande på måltiderna ska uppnås i form av matråd eller
kostombud där synpunkter på såväl matens sammansättning som kvalitet på
måltidsmiljön tas tillvara.
På de flesta skolor finns matråd, alternativt är det elevrådet som är matråd.
Matsedeln skickas på remiss till matrådet/elevrådet inför kommande termin.
Då är det viktigt att synpunkter lämnas.
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Kf § 48 (forts)

Dnr 2014-000042

Medborgarförslag - Skolmaten måste varieras mer och
ha högre kvalitet
Vid planering av matsedel för Krokoms kommuns skolor följs
Livsmedelverkets rekommendationer gällande variation av maträtter, till
exempel fisk en gång per vecka, korv tre gånger på fyra veckor och så
vidare. Det serveras dagligen en alternativrätt och en salladsbuffé med
varierat innehåll.
Matsedeln näringsberäknas och uppfyller krav enligt Svenska
näringsrekommendationer.
Underlag för beslut
Medborgarförslag januari 2014
Samhällsbyggnadsnämnden 15 april 2014, § 38
Utlåtande 21 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 101
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget. Svaret finns under
rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 49

Dnr 2014-000039

Medborgarförslag - Vattenpark på campingen
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att bygga en
vattenpark vid campingen i Krokom. Även om idén är bra så finns idag
inte de ekonomiska förutsättningarna för att det skulle kunna göras av
kommunen.
Bakgrund
I ett medborgarförslag från ungdom på Nyhedens skola inkommet den 20
januari 2014 ställs frågan om kommunen kan bygga en vattenpark vid
campingen i Krokom.
Ungdomen menar att detta skulle dra hit mer folk och även vara skönt varma
sommardagar.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Medborgarförslag 20 januari 2014
Tjänsteutlåtande 16 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, 103
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget om att bygga en vattenpark vid campingen i Krokom.
Även om idén är bra så finns idag inte de ekonomiska förutsättningarna för
att det skulle kunna göras av kommunen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Mårten Eneberg, fritidssamordnare
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Kf § 50

Dnr 2014-000035

Medborgarförslag - Ridplan i Dvärsätt
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner användandet av ytan vid infarten till
Krokoms Sportcentrum/Nyhedens skola för spontan, tillfällig ridning
sommaren 2014. Där går även skoterleden men den används naturligtvis
enbart på vintern så ytan är användbar för ridning sommartid.
Bakgrund
I ett medborgarförslag från ungdom på Nyhedens skola inkommet den 20
januari 2014 ställs frågan om kommunen kan avvara en yta för ridplan vid
Nyheden/Krokoms Sportcentrum.
Ungdomen menar att det finns många ridintresserade i Krokom och Dvärsätt.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Medborgarförslag 20 januari 2014
Tjänsteutlåtande 16 maj 2014
Kommunstyrelsen 10 juni 2014, § 129
Beslutsgång
Jessica Svensson, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige godkänna användandet av ytan vid infarten till
Krokoms Sportcentrum/Nyhedens skola för spontan, tillfällig ridning
sommaren 2014.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
Kopia till
Förslagsställare
Mårten Eneberg, fritidssamordnare
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Kf § 51

Dnr 2014-000038

Medborgarförslag - Billigare buss
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra norrlandslänen har nyligen
genomfört en utredning om taxor och produkter, med syfte att förenkla
och samordna, samt att se över den gemensamma taxan Norrlandsresan.
Ett beslut utifrån utredning kommer förhoppningsvis under 2014. Innan
dess är det inte möjligt för Länstrafiken att genomföra den typ av
prissänkning som förslagsställaren föreslår.
2

Då medborgarförslaget har beslutats i kommunfullmäktige skickas det
till Länstrafiken, som en synpunkt från ungdomar i Krokoms kommun.

Bakgrund
Förslagsställare tycker att biljettpriset är för högt när de ska resa in till
Östersund.
Förslagsställare föreslår följande:
”Vi vill ha billigare buss för att det kostar så mycket, t.ex. om man tränar 2-5
gånger i veckan i Östersund så blir det ganska mycket pengar om man åker
tur och retur. Om vi säger att det kostar 20 kr att åka till Östersund så blir det
160 kr i veckan och på en månad blir det 640 kr. Det blir ganska dyrt per
månad då.”
Sedan 2011/2012 är Regionförbundet Jämtlands län regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM). Regionförbundet Jämtlands län äger
Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra norrlandslänen har nyligen genomfört
en utredning om taxor och produkter, ”Samordnat taxesystem för de fyra
nordligaste länen”. Ett syfte är att minska ner antalet "produkter" för att
kunna förenkla och samordna sig mot biljettmaskinsleverantören. Ett annat
syfte är att se över den gemensamma taxan Norrlandsresan som utgör grund
för ersättning till Botniatåg vid resor på länstrafikens färdbevis på tåg.
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Kf § 51 (forts)

Dnr 2014-000038

Medborgarförslag - Billigare buss
Utredningen har visat på biljettpriser jämfört med bilresor, förhållandet
priser enkelresor/kortresor etc. Ett förslag utifrån denna utredning ska
komma, men det är 4 län inblandade så det tar lite tid. Innan priserna ändras
är det också viktigt att bedöma vilka effekter det blir på biljettintäkten totalt.
Sänker man priserna är det risk att mer av kollektivtrafiken måste
skattefinansieras, höjer man priserna är det risk att resenärerna blir färre. Det
här beslutet som ev. kommer under 2014 kommer att fattas av
Regionstyrelsen, d v s RKM.
Andra grunder för beslut om taxor och prissättning är bl.a.:


Konkurrens gentemot bilen



Ökad rörlighet i samhället



Att göra länet rundare. Detta har att göra med att vi bara har en stad i
länet. Länstrafikens priser ”stannar” vid 17 mil. Priset per km är
billigare ju längre en resa är.

Barn och ungdomar mellan 7 år och den dagen man fyller 20 år betalar halva
vuxenpriset när de ska åka med Länstrafiken.
En enkelbiljett mellan Krokom och Östersund kostar 25 kronor för
ungdomar.
Med Bäst Price kort blir resan billigare ju oftare man reser.
Länskort finns som 30-dagars, 15 dagars och 5 dagars, och gäller för
obegränsat resande inom länet i 30, 15 och 5 kalenderdagar från första
resdagen.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Billigare buss
Kommunstyrelsen 7 maj 2014, § 76
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Kf § 51 (forts)

Dnr 2014-000038

Medborgarförslag - Billigare buss
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige. besvara medborgarförslaget med att
Kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra norrlandslänen har nyligen genomfört
en utredning om taxor och produkter, med syfte att förenkla och samordna,
samt att se över den gemensamma taxan Norrlandsresan. Ett beslut utifrån
utredning kommer förhoppningsvis under 2014. Innan dess är det inte
möjligt för Länstrafiken att genomföra den typen av prissänkning som
förslagsställaren föreslår. Då medborgarförslaget har beslutats i
kommunfullmäktige skickas det till Länstrafiken, som en synpunkt från
ungdomar i Krokoms kommun.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Länstrafiken i Jämtlands län
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
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Kf § 52

Dnr 2014-000040

Medborgarförslag - Konsumlokalen ska bli en
fritidslokal
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag, med följande;
Det pågår idag ett arbete med att skapa en attraktiv mötesplats i centrala
Krokom. Syftet med mötesplatsen är att skapa förutsättningar för både
planerade och spontana möten för alla åldrar.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen som handlar om att före
detta Konsum ska bli en fritidslokal.
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Samhällsbyggnadsnämnden 15 april 2014, § 39
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 106
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med följande; Det pågår idag ett arbete med att
skapa en attraktiv mötesplats i centrala Krokom. Syftet med mötesplatsen är
att skapa förutsättningar för både planerade och spontana möten för alla
åldrar.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
Mats Hurtig, kultursamordnare
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Kf § 53

Dnr 2014-000041

Medborgarförslag - Bussar Rödön-Nälden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då förslaget skulle
medföra alltför stora kostnader.

Bakgrund
Förslagsställaren som bor på Rödön vill ha ett större utbud av kollektivtrafik.
Förslagsställaren föreslår följande:
”Det finns många på Rödön som vill ha buss: Föräldrarna, som inte vill
skjutsa barnen till och som vill åka till och från jobbet. Ungdomarna, som
vill åka till och från kompisar i Nälden, Krokom och Östersund och som är
trött på att cykla.
Man skulle kunna ha en tidig buss, vid 7, en mitt på dagen vid 11-12, en 5buss och en nattbuss vid 22. Alla bussar skulle kunna genom i alla fall
Nälden och Krokom. Då skulle man kunna lösa två stora frågor som vi på
Nyhedens skola tycker är viktiga.”
Kollektivt resande sker i Krokoms kommun i flera olika former. Det som
kallas för kollektivtrafiken är de tåg, bussar och taxibilar som går i
linjetrafik, som alla får köpa biljett och åka med på. De har linjenummer
t.ex. buss 154. Skolskjutsar är de bussar och taxibilar som skjutsar till
skolan. Ingen annan får åka med. Färdtjänst är särskilda bilar som kan
beställas av dem som har särskilda behov och har fått beslut från
Länstrafiken om att åka färdtjänst. Färdtjänsten ska beställas i förväg, och
ingen annan får åka med.
Trafikbidraget till Länstrafiken för kollektivtrafiken under nuvarande trafikår
är 7,9 mkr.
2013 var kostnaden för skolskjuts och elevkort i grundskolan i Krokoms
kommun 18,9 mkr. Kostnaden för skolskjuts gymnasiet 2,6 mkr. Den totala
kostnaden för skolskjuts 18,9 + 2,6 = 21,5 mkr. Kommunen befarar att under
2014 kommer skolskjuts kostnaderna att öka.
2012 låg kostnaden för färdtjänst på 4,8 mkr. Under 2013 var kostnaden för
färdtjänst i Krokoms kommun 4,5 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 juni 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 53 (forts)

Dnr 2014-000041

Medborgarförslag - Bussar Rödön-Nälden
Den totala kostnaden för kollektivt resande i Krokoms kommun under 2013
var sammanlagt 5,9 + 20,4 + 4,5 = 30,8 mkr 2013.
Den 7 maj 2014 återremitterade kommunstyrelsen ärendet för utredning av
kostnad för sträckan Rödön- Nälden- Krokom- Östersund, som är
kompletterad med nedan.
Länstrafiken har tagit fram en kostnad för sträckan: Rödön- NäldenKrokom- Östersund, med fyra turer per dag blir: 55 km/tur x 2(retur) x 22,50
kr/km x 4 tur/dag x 5 dag/veckan x 50 veckor/år = ca 2 500 000 kr/år.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Bussar Rödön/Nälden
Kommunstyrelsen 7 maj 2014, § 74
Tjänsteutlåtande 9 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 107
Barncheck
Se barncheck
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget på grund av att det kostar för mycket för att kunna
genomföras.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
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Medborgarförslag - Skidspår och löparrundor även i
Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en
inventering och översyn av kommunens samtliga elljusspår är på gång
där även medborgarförslagets synpunkter kommer att beaktas.
Bakgrund
I ett medborgarförslag inkommet den 20 januari 2014 vill förslagsställaren
att kommunen borde erbjuda bättre förutsättningar för skidåkning och
löpning i centralorten Krokom.
Sedan många år finns inget elljusspår och inte heller någon förening som vill
åta sig att sköta skidspår i och kring centralorten Krokom. Kommunstyrelsens
presidium tog i juni 2007 beslut om att inget nytt elljusspår skulle byggas på
Nyheden. Det fanns helt enkelt inte ekonomi för detta och det saknades en
förening för att kunna driva anläggningen.
Det finns idag ingen förening med skidverksamhet i Krokom vilket gör driften
och underhållsansvaret för ett eventuellt nytt elljusspår mer komplicerat. Övriga
elljusspår i kommunen sköts och drivs av föreningslivet.
Den lösning som finns idag är att Hissmofors Folkets Hus förening i
samverkan med kommunen skött skidspår på Hissmofors/Nyheden. Sedan
fler år har även Krokoms Motorklubb i samverkan med kommunen skött
skidspåret mot Näldsjön, det s k ”Pensionärsspåret”.
Dessa lösningar är inte ultimata men har ändå gjort att vi idag kan erbjuda
skidspår i och kring centralorten. Delar av spåren på Hissmofors/Nyheden
har även röjts och går att springa på sommaren.
Att det denna vinter varit svårt att få till skidspåren åkbara tidigt har delvis
med snötillgången att göra. Det föll minst med snö i Krokom/Ås området i
början på vintern. Att andra skidspår blivit klar tidigt beror på att där har snö
funnits och att där har en förening med naturligt intresse för skidåkning
ansvaret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 juni 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 54 (forts)

Dnr 2014-000043

Medborgarförslag - Skidspår och löparrundor även i
Krokom
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Medborgarförslag 20 januari 2014
Tjänsteutlåtande 16 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 99
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att ”En inventering
och översyn av kommunens samtliga elljusspår är på gång där även
medborgarförslagets synpunkter kommer att beaktas”.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Mårten Eneberg, fritidssamordnare
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Medborgarförslag - Konstgräsplan i Änge
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om konstgräsplan i
Änge. Det finns idag inte ekonomi för att kommunen själv ska kunna
bygga och sköta en konstgräsplan i Änge.
Medborgarförslaget besvaras även med att det pågår diskussioner om en
hall i Änge för idrott och aktiviteter.

Reservation
Socialdemokraterna anmäler reservation i punkten 2, i beslutet, till förmån
för eget yrkande.
_____
Bakgrund
I ett medborgarförslag från en ungdom, inkommet den 20 januari 2014
tycker denne att kommunen borde bygga en konstgräsplan i Änge.
Kommunen har sedan flera år uppmanat kommunens alla fotbollsföreningar
att försöka samarbeta om en eventuell konstgräsanläggning i vår kommun.
Ett samarbetsprojekt startade 2011 där kommunens föreningar med
fotbollsverksamhet deltog. Projektgruppen presenterade under 2012 ett
förslag på en konstgräsplan vid Kvarnbacksskolan i Krokom. Efter detta har
projektet stannat av. Kommunen är fortsatt positiv att stödja ett sådant
projekt.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Medborgarförslag 20 januari 2014
Tjänsteutlåtande 16 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 100
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Medborgarförslag - Konstgräsplan i Änge
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till punkten 1 i förslag till beslut.
I punkten 2 i förslag till beslut yrkar Rolf Lilja, S, att den skrivningen läggs
till bakgrundstexten.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, förslag om att lägga punkten
2, i förslag till beslut, till bakgrundstexten.
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att punkten 2 ändras till;
”Medborgarförslaget besvaras även med att det pågår diskussioner om en
hall i Änge för idrott och aktiviteter”.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget om konstgräsplan i Änge. Det finns idag inte ekonomi
för att kommunen själv ska kunna bygga och sköta en konstgräsplan i Änge.
Diskussioner pågår om en hall i Änge för idrott och aktiviteter. Till det har
kommit två ändringsyrkanden. I det första ändringsyrkandet föreslås att
punkten 2, i förslag till beslut, läggs till bakgrundstexten. Det andra
ändringsyrkandet föreslår att punkten 2, i förslag till beslut, får följande
lydelse; ”Medborgarförslaget besvaras även med att det pågår diskussioner
om en hall i Änge för idrott och aktiviteter”.
Ordförande kommer först att ställa de två ändringsyrkandena mot varandra
och sedan frågar han på det ändringsyrkande som fullmäktige bifaller mot
grundförslagets skrivning. Sist frågar ordförande på punkten i förslag till
beslut.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två ändringsyrkandena mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller Maria Söderbergs, C, ändringsyrkande.
Efter fråga på Maria Söderbergs, C, ändringsyrkande mot grundförslagets
skrivning i punkten 2, finner ordförande att fullmäktige bifaller
ändringsyrkandet.
Efter fråga på grundförslagets punkt 1 finner ordförande att fullmäktige
bifaller det.
_____
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Medborgarförslag - Konstgräsplan i Änge
Kopia till
Förslagsställare
Mats Eneberg, fritidssamordnare
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Medborgarförslag - Bättre arbetsmiljö på Änge skola
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunen är glad och positiv över engagemanget från Änge skola och
är väl medvetna om arbetsmiljöns betydelse för studieresultaten.
Vi uppskattar önskemålet att få hjälpa till med målningsarbetet men det
finns arbetsmiljöregler som gör det svårt för minderåriga att utföra vissa
arbetsuppgifter.
I underhållsplaneringen väger barn- och utbildningsförvaltningens
önskemål om vilka skolor och förskolor som bör prioriteras tungt när det
gäller invändig ytskiktsrenovering. Behovet är stort men budgeten
begränsad. Exempel på ytskiktsrenoveringar som genomförts på Änge
skola de senaste åren är mattbyte i musik- och hemkunskapslokaler
inklusive tillhörande korridor. Mattbyte kemisal, totalrenovering av kök
och matsal, byte golv i gymnastiksal. Del av gymnastik och badhus har
anpassats för personer med funktionshinder.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där renovering
av klassrum och korridorer på Änge skola föreslås.
Av det årliga anslaget för planerat underhåll, som 2014 uppgår till ca 6,5
miljoner kronor, läggs i snitt ca 10 % på invändiga ytskikt. Det motsvarar
byte av matta samt målning av väggar och tak i ca 10 basutrymmen
(klassrum samt grupprum). Resterande budgetutrymme går till ytterväggar,
yttertak, asfaltsytor och tekniska installationer för att säkerställa att
fastigheternas funktion bibehålls.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 13 maj 2014, § 51
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 105
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, vill i ändringsyrkande, sista meningen i förslag till beslut, att
ordet ”handikappanpassats” byts ut mot ”har anpassats för personer med
funktionshinder”.
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Medborgarförslag - Bättre arbetsmiljö på Änge skola
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget. Till det har kommit ett ändringsyrkande om att i
sista meningen i förslag till beslut, byta ut ordet ”handikappanpassats” mot
”har anpassats för personer med funktionshinder”.
Ordförande kommer första att fråga på ändringsyrkandet och sedan på
förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsyrkandet finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
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Medborgarförslag - Kollektivtrafiken kvällstid KaxåsÖstersund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande. Fler
turer från Östersund-Kaxås, Kaxås-Östersund och gratis ungdomskort
skulle bli väldigt kostsamma genomföra. Det finns möjligheter att åka
Östersund-Kaxås och Kaxås-Östersund under andra tider.
Kommunen utreder för närvarande möjligheten att linjelägga
skolskjutsar, dels för att ge allmänheten tillgång till dessa turer, dels för
att minska de skenande skolskjutskostnaderna. Eftersom kostnaden för
och effekterna av införande av gratis ungdomskort hänger ihop med
mängden skolskjutsar är det viktigt att slutföra detta arbete innan beslut
om ungdomskort tas. Skolskjutsutredningen kommer att lämna förslag
gällande vissa skolor under våren. Arbetet beräknas vara slutfört under
våren 2015.

Bakgrund
Förslagsställaren tycker att bussförbindelserna dagtid, kvällstid och under
helger och lov, Östersund-Kaxås och Kaxås-Östersund är bristfälliga.
Förslagsställaren föreslår följande:
”Vi tycker att bussförbindelserna dagtid och kvällstid Östersund-Kaxås
Kaxås-Östersund är bristfälliga! Är man barn/ungdom som vill ha tillgång
till fritidsaktiviteter? Och föräldrar inte har möjlighet att hämta. Vad gör vi
då? När det inte finns några bussförbindelser just dom tiderna? Då kan inte
vi ungdomar träna/hålla på med de vi vill.
Tänk på miljön! Det är bättre med en buss än flera bilar. Om
kommunikationen är bättre är chansen större att ungdomarna blir kvar i
kommunen/ute i byarna.
Bättre fördelning av bussar. Vi har tittat på kommunikationerna mellan
Östersund-Ås och Ås-Östersund. Vi tycker det är väldigt tät trafik. Det borde
bli mer rättvist. Ta bort några bussar där ifrån och lägg in några mellan
Östersund-Kaxås Kaxås-Östersund.
Ett förslag är att titta på Åre kommuns kollektivtrafik. Ungdomarna lär sig
att använda kollektivtrafiken på ett bra sätt. Dom får även fri åkning.
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Medborgarförslag - Kollektivtrafiken kvällstid KaxåsÖstersund
Även de som inte har tillgång till busskort inom skolan ska få åka gratis.”
Kollektivt resande sker i Krokoms kommun i flera olika former. Det som
kallas för kollektivtrafiken är de tåg, bussar och taxibilar som går i
linjetrafik, som alla får köpa biljett och åka med på. De har linjenummer
t.ex. buss 154. Skolskjutsar är de bussar och taxibilar som skjutsar till
skolan. Ingen annan får åka med. Färdtjänst är särskilda bilar som kan
beställas av dem som har särskilda behov och har fått beslut från
Länstrafiken om att åka färdtjänst. Färdtjänsten ska beställas i förväg, och
ingen annan får åka med.
Det stämmer att busstrafiken genom Ås är ganska omfattande, men det beror
dels på att intäkterna täcker i stort sätt kostnaderna, beroende på att det bor
många i Ås. Sen är det logiskt att busslinjerna passerar Ås för att sedan gå ut
i kommunen.
Länstrafiken har lagt ett förslag om ungdomskort till Krokoms kommun på
gratis resande för ungdomar mellan 6-19 år. Ungdomskortet ersätter
elevkorten, och är giltiga för ett obegränsat resande i Länstrafikens
linjelagda trafik under 12 månader. Ungdomskortet är inte giltigt på Norrtågs
regionaltågtrafik. Kostnaden för ungdomskorten är 270 kronor i månaden, i
10 månader. Resandet gäller i 1 år. Ungdomskortet får bara lösas av
kommunen och då blir det alla ungdomar mellan 6-19 år som får det. Antalet
ungdomar mellan 6-19 år är ca 2582 elever. Om alla ungdomar får tillgång
till ett ungdomskort blir nettokostanden för kommunen ca 5 mkr kronor.
Kommunen utreder för närvarande möjligheten att linjelägga skolskjutsar,
dels för att ge allmänheten tillgång till dessa turer, dels för att minska de
skenande skolskjutskostnaderna. Eftersom kostnaden för och effekterna av
införande av gratis ungdomskort hänger ihop med mängden skolskjutsar är
det viktigt att slutföra detta arbete innan beslut om ungdomskort tas.
Östersund-Kaxås, kvällstid fredagar (kl. 18.00-22.10) och lördagar (kl.
20.00-22.00).
I dag går det bussar från Östersund kl. 16.30 och 17.20 till Kaxås, måndag
till fredag.
På fredagar går det buss från Östersund kl.22.10 och är i Krokom 22.40.
Man kan byta och åka från Krokom 22.40 och är i Kaxås 23.20.
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Medborgarförslag - Kollektivtrafiken kvällstid KaxåsÖstersund
Lördagar går det att åka kl. 16.15 från Östersund, och är i Krokom 16.45.
Man kan byta och åka från Krokom 16.45 och är i Kaxås 17.25.
Östersund-Kaxås, vardagar (19.00-21.00).
I dag går det bussar från Östersund kl. 16.30 och 17.20 till Kaxås, måndag
till fredag.
På fredagar går det buss från Östersund kl.22.10 och är i Krokom 22.40.
Man kan byta och åka från Krokom 22.40 och är i Kaxås 23.20.
Kaxås-Östersund, Helger och lov (kl. 11.00-12.00).
I dag går det bussar från Kaxås kl. 09.25 och 16.00 till Östersund, under
lördagar.
Söndagar och helgdagar går det en buss från Kaxås kl. 19.15, och är i
Östersund 20.30.
En beställning av en extra daglig linje t.ex. Östersund-Kaxås, skulle innebära
en ökad kostnad med 400 000 kronor plus kilometerkostnaden, för
kommunen.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Kollektivtrafiken
Kommunstyrelsen 7 maj 2014, § 77
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med följande. Fler turer från Östersund-Kaxås,
Kaxås-Östersund och gratis ungdomskort skulle bli väldigt kostsamma
genomföra. Det finns möjligheter att åka Östersund-Kaxås och KaxåsÖstersund under andra tider.
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Medborgarförslag - Kollektivtrafiken kvällstid KaxåsÖstersund
Kommunen utreder för närvarande möjligheten att linjelägga skolskjutsar,
dels för att ge allmänheten tillgång till dessa turer, dels för att minska de
skenande skolskjutskostnaderna. Eftersom kostnaden för och effekterna av
införande av gratis ungdomskort hänger ihop med mängden skolskjutsar är
det viktigt att slutföra detta arbete innan beslut om ungdomskort tas.
Skolskjutsutredningen kommer att lämna förslag gällande vissa skolor under
våren. Arbetet beräknas vara slutfört under våren 2015.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Malin Nilsdotter Nyström, reseplanerare
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Medborgarförslag - Billigare att åka buss
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
Kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra norrlandslänen har nyligen
genomfört en utredning om taxor och produkter, med syfte att förenkla
och samordna, samt att se över den gemensamma taxan Norrlandsresan.
Ett beslut utifrån utredning kommer förhoppningsvis under 2014. Innan
dess är det inte möjligt för Länstrafiken att genomföra den typen av
prissänkning som förslagsställaren föreslår.
2

Då medborgarförslaget har beslutats i kommunfullmäktige skickas det
till Länstrafiken, som en synpunkt från ungdomar i Krokoms kommun.

Bakgrund
Förslagsställaren som bor i Rötviken och åker in till Östersund med jämna
mellanrum, tycker att biljettpriset är för högt.
Förslagsställaren föreslår följande:
”Jag bor i Rötviken och det kostar ca 200 kr tur och retur att åka till
Östersund. Det är ju typ hela månadspengen. På t.ex. sommarlovet åker jag
till stan ganska ofta, mest för att det blir väldigt långtråkigt att bara sitta
hemma. Om jag åker in 4 gånger på en månad blir det 800 kronor. För EN
person, ett barn! Det måste ändras.”
Sedan 2011/2012 är Regionförbundet Jämtlands län regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM). Regionförbundet Jämtlands län äger
Länstrafiken i Jämtlands län AB.
Kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra norrlandslänen har nyligen genomfört
en utredning om taxor och produkter, ”Samordnat taxesystem för de fyra
nordligaste länen”. Ett syfte är att minska ner antalet "produkter" för att
kunna förenkla och samordna sig mot biljettmaskinsleverantören. Ett annat
syfte är att se över den gemensamma taxan Norrlandsresan som utgör grund
för ersättning till Botniatåg vid resor på länstrafikens färdbevis på tåg.
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Medborgarförslag - Billigare att åka buss
Utredningen har visat på biljettpriser jämfört med bilresor, förhållandet
priser enkelresor/kortresor etc. Ett förslag utifrån denna utredning ska
komma, men det är 4 län inblandade så det tar lite tid. Innan priserna ändras
är det också viktigt att bedöma vilka effekter det blir på biljettintäkten totalt.
Sänker man priserna är det risk att mer av kollektivtrafiken måste
skattefinansieras, höjer man priserna är det riska att resenärerna blir färre.
Det här beslutet som ev. kommer under 2014 kommer att fattas av
Regionstyrelsen, d v s RKM.
Andra grunder för beslut om taxor och prissättning är bl.a.:


Konkurrens gentemot bilen



Ökad rörlighet i samhället



Att göra länet rundare. Detta har att göra med att vi bara har en stad i
länet. Länstrafikens priser ”stannar” vid 17 mil. Priset per km är
billigare ju längre en resa är.

Barn och ungdomar mellan 7 år och den dagen man fyller 20 år betalar halva
vuxenpriset när de ska åka med Länstrafiken.
Att resa mellan Rötviken och Östersund enkel resa kostar 107 kronor för
ungdomar. En enkelbiljett mellan Krokom och Östersund kostar 25 kronor
för ungdomar.
Med Bäst Price kort blir resan billigare ju oftare man resor.
Länskort finns som 30-dagars, 15 dagars och 5 dagars, och gäller för
obegränsat resande inom länet i 30, 15 och 5 kalenderdagar från första
resdagen.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Billigare att åka buss
Kommunstyrelsen 7 maj 2014, § 75

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000034

Medborgarförslag - Billigare att åka buss
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår
kommunfullmäktige. besvara medborgarförslaget med att
Kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra norrlandslänen nyligen har genomfört
en utredning om taxor och produkter, med syfte att förenkla och samordna,
samt att se över den gemensamma taxan Norrlandsresan. Ett beslut utifrån
utredning kommer förhoppningsvis under 2014. Innan dess är det inte
möjligt för Länstrafiken att genomföra den typen av prissänkning som
förslagsställaren föreslår. Då medborgarförslaget har beslutats i
kommunfullmäktige skickas det till Länstrafiken, som en synpunkt från
ungdomar i Krokoms kommun.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Malin Nilsdotter Nyström, reseplanerare

Justerandes sign
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Dnr 2013-000098

Medborgarförslag - Höjning av inackorderingsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar förslaget med nedanstående text, under
rubrikerna ”Svar på medborgarförslag” och ”Svar på återremissen”.
____
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 bidrag 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.
Den 26 februari 2014, § 4, behandlade kommunfullmäktige förslaget där det
återremitterades för utredning av hur många som får inackorderingsbidrag
idag och vad det skulle kosta för kommunen med en höjning av bidraget.
Svar på medborgarförslaget
Medborgarförslaget har lämnats till Jämtlands Gymnasieförbund för
yttrande.
Gymnasieförbundet lämnar följande svar:
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.
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.

Justerandes sign
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Dnr 2013-000098

Medborgarförslag - Höjning av inackorderingsbidrag
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.
Svar på återremissen
I mars betalde Gymnasieförbundet ut inackorderingstillägg till 78 elever från
Krokoms kommun. Det gäller elever som går på kommunala skolor. Elever
som går på en friskola får ansöka om inackorderingstillägg via CSN.
Hemkommunen, och i det här fallet, gymnasieförbundet beslutar om
riktlinjer för inackorderingstillägg. Enligt SL 15 kap § 32 ska stödet vara
minst 1/30 av basbeloppet.
Viktigt att komma ihåg att det finns en utredning SOU 2013:52
Moderniserad studiehjälpsom föreslår att all hantering av
inackorderingstillägg ska läggas över till CSN, Centrala
studiestödsnämnden, från och med 2015.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Jämtlands Gymnasieförbunds yttrande
Tjänsteutlåtande 10 februari 2014
Tjänsteutlåtande 21 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 104
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Dnr 2013-000098

Medborgarförslag - Höjning av inackorderingsbidrag
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med svar som framgår under rubrikerna ”Svar
på medborgarförslaget” samt ”Svar på återremissen”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2014-000105

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Dnr 2014-000205
1

Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning till
gamla E 75 i Ås remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr 2014-000241

2

Medborgarförslag – Multiarena Änge skolgård remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv tar beslut senast i november 2014.
Dnr 2014-000244

3

Medborgarförslag – Satsa på det kommunala utbudet av mötesplatser för
unga 13-20 år och dess fritidsledare remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast 5 november 2014.

_____
Bakgrund
Tre medborgarförslag anmäls vid dagens möte
Dnr 2014-000205
*

Förläng cykelvägen i Tängtorpet så den ansluter till gamla E75 i Ås
Dnr 2014-000241

*

Multiarena Änge skolgård
Dnr 2014-000244

*

Satsa på det kommunala utbudet av mötesplatser för unga och dess
fritidsledare

Underlag för beslut
Medborgarförslag
_____
Kopia till
Förslagsställare
Handläggande nämnd inklusive medborgarförslaget
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Dnr 2014-000106

Frågor
Jörgen Blom, V, frågar Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
om möjlighet till att boka offentlig plats.
2014 är ju valår och i vår kommuns tätorter finns det några platser som är
offentliga för medborgarna att träffa de politiska partierna. I Krokoms
centrum, mellan ICA och gamla Konsum, finns en sådan plats. Som det är
idag måste platsen bokas via kommunen och då erhåller de som bokat utan
exklusiv rätt att vistas där. Under den tiden har ingen annan rätt att vara där,
även om man har fått demonstationstillstånd från polismyndigheten. Jörgen
Blom, V, förstår att en kommersiell aktör som ska vistas under en hel dag på
torget i Krokom behöver tillstånd men är det nödvändigt då det gäller
exempelvis ett politiskt parti eller en förening som bara ska vara där i några
timmar?
Jörgen Blom, V, undrar
1

Kommer det nuvarande systemet med att partierna måste boka torgytan i
Krokom att ses över inför valrörelsen i höst?

2

Kan man erhålla exklusiv rätt att vistas på offentliga platser vissa dagar
och tider för att sprida samhällsinformation?

3

Sker ingen samordning mellan kommunen och polisen när det gäller
tillstånden?

Maria Söderberg, C, svarar att reglerna för bokning får ses över i samråd
med polisen.
_____
Kopia till
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens presidium
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Dnr 2014-000107

Interpellation
Kommunfullmäktiges beslut
1 Med anledning av interpellationen beslutar fullmäktige enhälligt att
lägga till ett nytt ärende vid dagens möte som ska behandla ett uttalande
till Migrationsverket, om asylboendet i Föllinge, se § 88.
______
Jessica Svensson, V, Sture Marklund, V, Anki Syversen, S, och Yvonne
Roswall, S, har ställt följande interpellation;
Det har kommit till vår kännedom stora brister i asylboendet i Föllinge.
Migrationsverket har ansvaret för boenden och de boendes situation men har
inte gett det förutsättningar att fungera. Det är ett obemannat boende, enligt
uppgift är akut-telefonen till Migrationsverket bara öppen 8-17. Det finns ingen
person som kan visa de boende hur städning och annat fungerar, rummen är
mycket små och det finns fyra spisar till de 70 personer som nu vistas där.
Innan har Röda Korset haft en person som besökt boendet men det finns inte
längre kvar. Migrationsverket har stationerat en personal i Föllinge men endast
i högst begränsad utsträckning någon tid i veckan och då på en tid då de flesta
asylsökanden är på SFI.undervisning.
Flera asylsökande har inte fått den medicinska eller social omsorg de behöver
som kommunen i vanliga fall sköter. Som tillsyn vård efter operationer.
Migrationsverket har inte hjälpt de boende med stöd i den pressade situation de
befinner sig i.
Följande frågor ställs med anledning av interpellationen
* Hur kommer kommunen att agera för att Migrationsverket ska ta sitt
ansvar för de asylsökande som placerats i Krokoms kommun?
* Hur tänker kommunen följa upp situationen på Föllingegården och
skaffa sig insyn i verksamheten?
* Hur tänker kommunen agera i de fall då de asylsökande behöver akut
stöd (inte landstingsvård) och Migrationsverket inte anger och beställer
detta?
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Dnr 2014-000107

Interpellation
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande, svarar följande på
interpellationen
Inför Migrationsverkets etablering i Jämtland och Jämtlandskommunerna
fördes dialoger mellan verket och kommunerna. Bra information gavs och
kommunens olika önskemål har verket försökt tillmötesgå. Krokoms
kommun har fortsatta dialoger och diskussioner med Migrationsverket tyvärr
inte helt regelbundet, dialogerna sker oftast på kommunens initiativ.
Angående mottagandet i våra byar av asylsökande ges en stor eloge till
civilsamhället, Röda korset, idrottsföreningar, andra lokala föreningar,
liksom enskilda medmänniskor, har med fantastiskt engagemang tagit emot,
erbjudit aktiviteter och social gemenskap till alla nyanlända personer som
kommit till vår kommun. Stort tack för det.
I Föllinge, på före detta Föllingegården, finns det asylboende som
interpellationen handlar om. Maria Söderberg, C, har personligen, vid flera
tillfällen, träffat personer som engagerat sig och besöker boendet regelbundet
varje vecka. De efterfrågar också en bättre organisation, resurser och
engagemang från Migrationsverket.
Frågeställningar gällande Migrationsverkets boende i Krokom
Hur kommer kommunen att agera för att Migrationsverket ska ta sitt
ansvar för de asylsökande som placerats i Krokoms Kommun?
Helena Westin chef för IFO, Individ- och familjeomsorgen, och Nina
Elnerud (IFO) har redan kallat till en träff med Migrationsverket och Röda
Korset för att diskutera kring de synpunkter som har kommit fram. Personal
från kommunen har också varit till ”Föllingegården” och informerat sig om
situationen på boendet.
Hur tänker kommunen följa upp situationen på Föllingegården och
skaffa sig insyn i verksamheten?
Krokoms Kommun ska formellt inte ha någon insyn i verksamheten då det är
en annan myndighet som är ansvarig för den. Kommunen kommer
fortsättningsvis att föra dialoger skaffa information om läget och framföra
synpunkter och krav på organisation och insatser för de människor som
vistas i vår kommun.
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Dnr 2014-000107

Interpellation
Hur tänker kommunen agera i de fall då de asylsökande behöver akut
stöd (inte landstingsvård) och Migrationsverket inte anger och beställer
detta?
Kontinuerlig dialog med Migrationsverket för att framföra synpunkter och
krav.
Jessica Svensson, V, Jörgen blom, V, Yvonne Roswall, S, Rolf Lilja, S, och
Lisa Sallin, M, som föreslår att kommunfullmäktige gör ett gemensamt
uttalande till Migrationsverket, vid dagens möte.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.10-13.00

Justerandes sign
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Dnr 2014-000108

Dialog med revisorerna
Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen, berättar att det inte
finns några nya revisionsgranskningar som är klara men tre är på gång och
dessa är;
*

Leasing av bilar

*

Kommunens flyktingmottagning

*

Kommunens företagshälsovård

_____
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Dnr 2013-000286

Region 2015 - Kollektivtrafiken
Kommunfullmäktiges beslut
1. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom
region Jämtland Härjedalen.
2. Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för
kollektivtrafiken genom en skatteväxling från kommunerna till
landstinget.
3. Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i SKL:s
prognoser i cirkulär 14:02, landstingets ekonominytt 17/13 och en
uppräkning av Länstrafikens budget 2014. Skatteväxling görs på 35 öre.
4. Samråd mellan kommunerna och regionen sker genom Regionens
samverkansråd
_____
Bakgrund
Den kommunala referensgruppen för bildande av Region 2015 har gett
regionförbundet i uppdrag att ta fram förslag besluttext om de beslut som
följer av bildandet av Region Jämtland Härjedalen. Det finns ett värde i att
alla kommuner formulerar sig likartat.
Förslaget bygger på beslut från Styrgruppen för Region 2015 som
rekommenderar Jämtlands läns landsting och kommunerna att besluta
 Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län organiseras inom
Region Jämtland Härjedalen.

Justerandes sign



Region Jämtland Härjedalen övertar hela kostnadsansvaret för
kollektivtrafiken genom en skatteväxling från kommunerna till
landstinget.



Nivån på skatteväxlingen beräknas utifrån nu kända förhållanden i
SKL:s prognoser i cirkulär 14:02, landstingets ekonominytt 17/13 och
en uppräkning av Länstrafikens budget 2014. Skatteväxling görs på 35
öre.



Samråd mellan kommunerna och regionen om kollektivtrafik sker
genom Regionens samverkansråd.
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Dnr 2013-000286

Region 2015 - Kollektivtrafiken
Barncheck
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar i någon större omfattning
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 96
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till punkterna 1-4 och vill i ändringsyrkande
att punkten 5 stryks, som handlar om att beslutet gäller under förutsättning
att Riksdagen fattar ett beslut. Riksdagen har redan fattat beslutet så punkten
är överflödig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som är grundförslagets fem punkter. Till det har kommit
ett ändringsyrkande om att ta bort punkten 5 som inte längre behöver vara
med i beslutet. Riksdagen har fattat beslut om att Jämtlands läns landsting
får överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar, i vissa län.
Efter fråga på grundförslagets punkter 1-4 finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtland
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Dnr 2014-000166

Budget 2015, plan 2016-2017
Kommunfullmäktiges beslut
1 kommunens skattesats 2015 ska vara 22,17 (oförändrad).
2

kommunens rambudget för 2015 skall vara det som framgår av detta
dokument.

3 a fr o m 2015 definiera kommunens resultatmål som Årets resultat i
förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter.
3 b göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under planperioden.
4 a kommunstyrelsen 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 2015.
4 b kommunstyrelsen under 2015 har rätt att uppta nya lån till en nivå av
totalt 248,7 mnkr.
4 c kommunstyrelsen får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst
50 mnkr år 2015.
4 d kommunstyrelsen under 2015 får öka utlåningen med högst 1 mnkr.

Justerandes sign

5

bemyndiga kommunstyrelsen att under hösten 2014 fördela de medel
som finns reserverade i indexreserv till nämnderna, i form av en ökning
av nämndernas ekonomiska ram för 2015-ff.

6

nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för 2015
utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Respektive nämnd
ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan, enligt
mall som skickas ut från ekonomiavdelningen. Detta ska ske efter
respektive nämnds sammanträde i oktober 2014.

7

kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunens strategiska mål och
resultatindikatorer för 2015 är de som presenteras i denna rambudget.

8

nämnderna utifrån de mål och resultatindikatorer som anges i
rambudget ska besluta om ”Resultatindikatormål” tillika
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Nämnden ska besluta
om dessa mål som en del av sin detaljbudget för 2015.

9

nämnderna under 2015 ska återrapportera sitt arbete med att uppnå sina
mål enligt punkt 8, i delårsrapport samt i bokslut.
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Dnr 2014-000166

Budget 2015, plan 2016-2017
10 enborgensavgift ska tas ut av KBAB, som ersättning för att kommunen
står för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom
möjlighet för bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som
annars varit möjligt.
11 ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i
februari 2015 anmäla kommunens samlade budgetdokument/
verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska
ramarna enl. ovan.
12 uppdra åt socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att tillämpa
förenklad biståndsbedömning i Krokoms kommun.
13 uppdra åt socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att införa
Äldres behov i centrum (ÄBIC) under 2015.
14 barn- och utbildningsnämnden uppdras att återredovisa datorsatsningen
en till en.
15 barn- och utbildningsnämnden uppdras att göra en utredning, i en
dialogprocess med skolan, politiken och samhällsaktörer såsom
föreningslivet, som visar en modell för den framgångsrika och
hälsofrämjande skolan där integrerad daglig schemalagd fysisk
aktivitet ingår i skoldagen.
_
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, anmäler gruppreservation till förmån
för egen budget.
_____

Ekonomiska ramar och budgetdirektiv
Denna rambudget uppdrar till styrelser och nämnder att i detalj planera
verksamheterna utifrån de ramar som nu ges. Detaljbudget ska antas av
nämnderna i oktober och ny rambudget antas av kommunfullmäktige i
december.
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Budget 2015, plan 2016-2017
Kommunfullmäktige
Ram 2,4 mkr. Plus 0,2 mkr för utbildning av nya förtroendevalda.

Revision
Ram 1,0 mkr.

Valnämnd
Ram 0,1 mkr.

Överförmyndare
Ram 1,5 mkr. Plus 0,1 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter
Ram 68,4 miljoner kronor, utökning med 0,8 mkr.
Till bl a datalicenser samt utökning inom kultur och fritid.
Projektmedelsbudget finns för medfinansiering till projekt i kommande
strukturfondsperiod.
Projektet rätt till önskad sysselsättningsgrad budgeteras med 1,5 mkr 2015
och ökas till 2,0 respektive 2,5 mkr de två följande åren. Projektet leds av
personalavdelningen.

Jämtlands räddningstjänstförbund
Ram 16,9 mkr

Jämtlands gymnasieförbund
Ram 64,8 mkr
Ägarsamrådet är ännu inte klart när det gäller budgetförslag till JGY för
2015. Viss osäkerhet råder om det ekonomiska behovet för 2015, bland
annat p g a det låga antalet elever i gymnasieåldern.

Socialnämnden
Ram 263,7 mkr en ökning med 11 mkr
Socialnämnden har gett hemtjänsttagaren inflytande att bestämma vem som
ska utföra hemtjänst genom LOV. Nästa steg i utvecklingen, inom vård och
omsorg, är att ge den enskilde möjlighet att själv få bestämma vilket behov
av insats som föreligger, liksom vilken utförare som får uppdraget att
tillgodose behoven.
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Budget 2015, plan 2016-2017
Kommunfullmäktige direktiv
* Uppdra till socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att
tillämpa förenklad biståndsbedömning i Krokoms kommun samt
* Undersöka förutsättningarna för att införa Äldres behov i centrum
(ÄBIC) under 2015.
Arbetsmarknadsenheten arbetar framgångsrikt med insatser för att personer
som står utanför arbetsmarknaden ska få varaktiga jobb eller komma till
utbildning. Verksamheten ska finnas kvar i kommunen.
Budget finns för medfinansiering till verksamheter mot våld i nära relationer.
Budget för ferieverksamhet ökas för att erbjuda feriearbetande ungdomar
konceptet sommarlovsentreprenörer fr o m 2015.

Barn och utbildningsnämnden
Ram 252,9 mkr en ökning med 2,8 mkr.
Utökningen garanterar bl a oförändrade nyckeltal i skola och barnomsorg
samt öronmärkta anslag från staten till mattesatsningen och till föräldrastöd.
Kommunen har anammat reformen karriärtjänster samt satsat mer i
lönerörelsen till lärarkollektivet.
Kommunfullmäktige direktiv
 BUN uppdras att återredovisa datorsatsningen en till en.
 BUN uppdras att göra en utredning, i en dialogprocess med skolan,
politiken och samhällsaktörer såsom föreningslivet, som visar en modell
för den framgångsrika och hälsofrämjande skolan där integrerad daglig
schemalagd fysisk aktivitet ingår i skoldagen.
I regeringens vårproposition finns höjda ambitioner och statliga medel till
kommunerna för kunskap och utbildning. Då beslutet ännu inte är taget i
riksdagen är inte dessa medel budgeterade, men för Krokoms kommun
förväntas ca 5-6 miljoner kronor 2015.
Det avser bl a:
 Förstärka förskolan
 Lågstadielyft, satsa i tidiga år på läsning och räkning
 Mer stöd till nyanlända elever
 Stärka rektors ansvar och pedagogiska ledarskapet
 Minska lärares administration
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Budget 2015, plan 2016-2017
Pågående utredning och planering av överflyttning av skolskjutsar till
linjelagd trafik beräknas ge minskade kostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden
Ram 137,7 mkr en utökning med 3,3 mkr.
Det inkluderar ökade driftkostnader för investeringar i Ås.
Måltidsverksamheten utökas för möjlighet till ökade inköp av Svenska,
främst lokalt producerade och ekologiska livsmedel.
Källsortering i kommunala verksamheter genomförs.

Bygg och miljönämnden
Ram 3,1 mkr
Oförändrad ram men ökade intäkter ger utrymme för anställning av
ytterligare en miljö- och hälsoskyddsinspektör.
_____

Oppositionens, S och V, förslag till budget

Justerandes sign

1

kommunens skattesats 2015 ska vara 22,52

2

kommunens rambudget för 2015 skall vara det som framgår av detta
dokument och ska tillsammans med Kommunfullmäktiges
inriktningsmål, strategiska mål och direktiv utgöra grunden för
nämndernas detaljbudget och mätbara mål.
Nämnderna återrapporterar sitt arbete med att uppnå målen i
delårsrapport samt bokslut 2015, enligt mall.

3

göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under planperioden

4

kommunen tar ut en borgensavgift från kommunens bolag.

5

kommunstyrelsen fördelar indexreserv till nämndernas ram under hösten
2014 för budgetåret 2015.

6

ge i uppdrag till Kommunstyrelsen att senast till Kommunfullmäktiges
möte i februari 2015 anmäla kommunens samlade
budgetdokument/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i
de ekonomiska ramarna för 2015, plan 2016 och 2017.
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Budget 2015, plan 2016-2017
Budgetförutsättningar och politisk inriktning
Krokoms kommun befinner sig i ett unikt läge. Viljan hos människor att
flytta hit är stark. Det är självklart att värna och uppmuntra till det. De
senaste årens berg- och dalbana i kommunens finanser har gjort
budgetarbetet svårt. Trots detta väljer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
att satsa på nödvändiga investeringar, exploateringar och
verksamhetsförbättringar. Därigenom kommer Krokoms kommun att bli en
ännu attraktivare kommun att bo, leva och verka i.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som mål att Krokoms
kommun utvecklas och växer i alla delar. Kommunens invånare ska kunna
bo och leva i hela kommunen.
Våra företag ska känna framtidstro och kunna utvecklas och vi ska attrahera
nya företag att etablera sig i vår kommun. Detta når vi genom en stark, trygg
och serviceinriktad kommunal verksamhet. Våra gemensamma tillgångar ska
inte slussas till privata vinstintressen som dränerar välfärden!
Demokrati är grunden för allt arbete inom kommunen. Medborgarnas
insyn och möjlighet att delta i den demokratiska processen ska genomsyra
alla verksamheter. Särskilt viktigt är detta då det gäller de grupper i
samhället som har svårt att komma till tals, exempelvis barn, personer med
funktionsnedsättning och människor med annan kulturell bakgrund.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ge barn och ungdomar en
bättre möjlighet att växa upp och utvecklas i kommun. Det betyder att
kommunen måste möta behoven av personal i skolan och barnomsorgen.
För att nå det antagna Folkhälsomålet, ”Alla elever ska lämna grundskolan
med behörighet att söka gymnasium”, måste det förebyggande arbetet med
barn och ungdomar prioriteras, bland annat med mer utåtriktad verksamhet
och mer samverkan med andra myndigheter och organisationer.
En viktig del av många ungdomars vardag är idrott och andra
fritidsaktiviteter, där är en aktivitets- och idrottshall i Änge en satsning vi
länge har kämpat för. Vi avsätter återigen pengar i investeringsbudgeten så
att byggnationerna kan påbörjas. I budget ligger också ett
Kulturhus/allaktivitetshus värt namnet i Krokom samt renovering av
Krokoms badhus.
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Budget 2015, plan 2016-2017
Kultur är en viktig del i människans vardag. Därför väljer vi att göra
satsningar inom allmänkulturen och kulturskolan. Kulturen är i dagens
politiska läge hotad.
Inom äldreomsorgen finns i dagsläget tydliga behov och vi ser även stora
kommande utmaningar. Vi tar höjd för behoven och de förväntade ökade
nationella kraven.Antalet timvikarier ska minskas och fast personal ska
anställas. Delade turer ska inte förekomma i vår kommun. Detta för att höja
kvalitén och vara en god arbetsgivare. För kommunanställd personal gäller
heltid som norm, deltid är en möjlighet.
Genom att prioritera människor med beroendeproblematik hjälper vi
många att bryta skadliga vanor och leva ett bra liv i vår kommun.
Vi vill stötta företagandet och återväxten i vårt näringsliv. Vi fortsätter
därför att satsa på kommunens näringslivsorganisation.
Dessutom vill vi skapa utrymme så att alla ungdomar från årskurs 8 kan få
möjlighet till ett meningsfullt feriearbete.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har under flera år sett stora behov
av en strategisk samhällsplanerare. En sådan funktion är nödvändig för att
kommunens utveckling ska ligga i framkant när det gäller samhällsplanering,
framförhållning och god ekonomisk hushållning.
För att säkerställa fortsatt inflyttning till vår kommun med god tillgång till
tomter, bostäder, arbetsplatser och barnomsorg är det viktigt att den
övergripande planeringen fungerar på ett bra sätt.
Vi vill satsa på arbetsmarknadsenheten för att motverka att människor
tvingas leva på försörjningsstöd och i arbetslöshet. Centrum Mot Våld och
Kvinnojouren finansieras fullt ut.

Budgetdirektiv till nämnderna 2015
Kommunfullmäktige
-

Rambudget 2,4 mkr för 2015, en utökning med 0,2 mkr för
utbildningar.
Revisionen
‐

Justerandes sign

Oförändrad rambudget 1,0 mkr för 2015.
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Budget 2015, plan 2016-2017
Valnämnden
-

Rambudget 0,1 mkr för 2015, en återgång till normalår efter dubbla val
2014.
Överförmyndarnämnden
- Rambudget 1,5 mkr för 2015, en utökning med 0,1 mkr.
Kommunstyrelsens verksamheter
‐
‐
‐
‐

Rambudget 69,9 mkr för 2015, en utökning med 2,4 mkr.
Inrättande av Strategisk samhällsplanerare
Ingen minskning av kollektivtrafik
Kostkvalitetsprojekt, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden
samt Samhällsbyggnadsnämnden gemensamt
Heltid som norm

Jämtlands Räddningstjänstförbund
-

Rambudget 16,9 mkr för 2015.

Jämtlands Gymnasieförbund
-

Rambudget 64,8 mkr för 2015.

Socialnämnden
Rambudget 265,8 mkr för 2015, utökad med 13,1 mkr.
‐ Höjda nyckeltal i äldreomsorgen
‐ Möta behov inom hemtjänst
‐ Kultur i vården
‐ Minskning av timvikarier för att anställa fast personal
Barn‐ och utbildningsnämnden
Rambudget 254,7 mkr för 2015, utökad med 4,6 mkr.
‐ Nyckeltal i barnomsorg och skola
‐ Satsning på kulturskolan
‐ Satsning på personal inom fritids
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Budget 2015, plan 2016-2017
Samhällsbyggnadsnämnden
-

Rambudget 137,5 mkr för 2015, ökad ram med 3,1 mkr.
Kvalitetsförbättring på kostsidan för att möta kraven från sina beställare
Ekologisk och svenskproducerad mat
En attraktiv inbjudande yttre miljö

Bygg‐ och miljönämnden
- Oförändrad rambudget 3,1 mkr för 2015.
Förutom detta ges ett uppdrag till Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, att i
budgetprocessen inför budget 2016, finna effektiviseringar i verksamheterna
motsvarande 0,5% av nämndernas beviljade rambudget 2015.
Synergieffekter uppnås genom samverkan mellan nämnderna.
Nämnderna får också i uppdrag att se över ingångna externa avtal i syfte
att pressa kostnader samt att, där det är möjligt, ta hem verksamheten i egen
regi.
Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för ett
rotationssystem för personal inom äldreomsorgen. Systemet ska möjliggöra
för personal att enkelt kunna byta arbetsplats under en tid för att få nya
erfarenheter och miljöombyte.
En fortsatt fokusering ska vara på kommunens miljöarbete bland annat
med projektet EPIR, som syftar till lägre energiförbrukning, samt
omställningen till en fossilbränslefri kommun. Källsortering införs i de
kommunala verksamheterna.
Folkhälsomålet ska vara styrande och prioriterat i kommunens samtliga
verksamheter.

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten får utökad ram för en viktig satsning i kommunens
centralort. Under 2015 och 2016 lägger vi sammanlagt 20 mkr till
investeringsbudgeten för att skapa ett Kulturhus/allaktivitetshus, av ”gamla
Konsum” i Krokom och 10 mkr för anpassningar i förvaltningshuset i
Krokom.
Investeringsramen förstärks också med 2 miljoner 2016 samt 2 miljoner
2017 för renovering av badhus i Krokom.
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Budget 2015, plan 2016-2017
Självklart ligger också rejäla åtgärder för att skapa en allaktivitetshall i
Änge kvar i investeringsbudgeten med 12 miljoner kronor 2015 och 12
miljoner kronor 2016.
Dagens vatten- och avloppsnät börjar bli gammalt och det läcker både in
och ut vatten. För att börja åtgärda detta slöseri skjuter vi till sammanlagt
ytterligare 10 miljoner kronor under 3 år.
Investeringsbudgetram 2015, plan 2016 och 2017
2015
2016
2017
Summa
99 200 tkr 59 700tkr 11.700tkr
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande, i punkten 1 i förslag till beslut,
att kommunens skattesats 2015 ändras till 22,17, (oförändrad). Det med
anledning av beslutet Region 2015 – Kollektivtrafiken, där skatteväxling
görs med 35 öre.
Maria Söderberg, C, yrkar i övrigt bifall till majoritetens, C, M, MP, FP, KD,
budget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens, S och V, budget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens budget.
Christer Toft, S, yrkar bifall till oppositionens budget.
Linus Kimselius, M, yrkar bifall till majoritetens budget.
Cristine Persson, C, yrkar bifall till majoritetens budget.
Karin Wallén, C, yrkar bifall till majoritetens budget.
Katarina Rosberg, S, yrkar bifall till oppositionens budget.
Owen Laws, MP, yrkar bifall till majoritetens budget.
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till oppositionens budget.
Dmitar Savic, MP, yrkar bifall till majoritetens budget.
Britt Carlsson, S, yrkar bifall till oppositionens budget.
Lena Persson, KD, yrkar bifall till majoritetens budget.
Yttrar sig gör också Lisa Sallin, M, Håkan Larsson, C, Jessica Svensson, V,
Elisabeth Svensson, M, och Gabriella Carlsson, S.
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Budget 2015, plan 2016-2017
Beslutsgång
Det finns två förslag till beslut i budget och det är majoritetens , C, M, MP,
FP, KD, budget samt oppositionens, S och V, budget. Till dessa två förslag
har kommit ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsyrkandet och sedan på de två
förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsyrkandet om att i punkten 1, i förslag till beslut,
kommunens skattesats 2015 ändras till 22,17, (oförändrad) finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på majoritetens budget mot oppositionens budget finner
ordförande att fullmäktige bifaller majoritetens, C, M, MP, FP, KD, budget.
Votering begärs
De som bifaller majoritetens, C, M, MP, FP, KD, budget röstar Ja och de
som bifaller oppositionens, S och V, budget röstar Nej.
Med 24 Ja och 21 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
majoritetens, C, M, MP, FP, KD, budget.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna
Styrelsen
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Utökad investeringsram och igångsättningstillstånd
brandstation, Krokom.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsram med
550.000 kronor för hyresgästanpassning av brandstationen i
Krokom. Utökningen finansieras genom utökning av kommunens
investeringsbudget för 2014.

Bakgrund
Jämtlands Räddningstjänstförbund har begärt att Krokoms kommun som
hyresvärd av arbetsmiljöskäl anpassar brandstationen i Krokom med nya
utrymmen för omklädning och dusch, samt tvättrum. Idag saknar
brandstationen separata utrymmen för dam- och herromklädning/dusch.
Omklädning i samband med utryckning sker idag i vagnhallen, vilket medför
problem med avgaser från utryckningsfordonen och att hallen måste värmas
upp mer än vad som annars vore nödvändigt.
En första kalkyl visade på en kostnad om cirka 750 tkr, vilket
kommunfullmäktige beviljade utökad investeringsram för den 28 november
2013, men under förstudiearbetet har det framkommit att dessa medel inte
räcker. Den nya kalkylen visar på en kostnad om totalt cirka 1,3 mnkr.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 13 maj 2014 beslutat begära
igångsättningstillstånd för rubricerat. projekt, samt att begära utökad
investeringsram för detsamma.
Finansieringen av denna investering sker i sin helhet genom ett hyrestillägg
till hyresgästen Räddningstjänstförbundet. Krokoms kommuns andel av
hyreskostnadsökningen inryms i kommunens ordinarie ägarbidrag till
förbundet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 maj 2014
Samhällsbyggnadsnämnden 13 maj 2014, § 48
Barncheck: Genomförs i samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 120
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Utökad investeringsram och igångsättningstillstånd
brandstation, Krokom.
Yrkanden/förslag
Britt Carlsson, S, Linus Kimselius, M, Jörgen Blom, V, och Rolf Lilja, S,
yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja utökad investeringsram med 550.000 kronor för
hyresgästanpassning av brandstationen i Krokom. Utökningen
finansieras genom utökning av kommunens investeringsbudget för
2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Utökad investeringsram och igångsättningstillstånd
Hyllans förskola, Föllinge
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsram med
500.000 kronor för iordningställande av Hyllans förskola,
Föllinge. Utökningen finansieras genom utökning av kommunens
investeringsbudget 2014.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2014-05-13 beslutat begära
igångsättningstillstånd för rubricerat projekt, samt begära utökad
investeringsram för detsamma. Det finns sedan tidigare 1,5 mnkr avsatt i
investeringsbudgeten för detta ändamål, men vid projektering och
anbudsinfordran framkommer att dessa medel inte räcker. Fördyringen
består främst av större krav på brandskydd än vad man tidigare trott, samt att
uppvärmningssystemet behöver bytas. Den totala fördyringen jämfört med
ursprungliga 1,5 mnkr är 1,1 mnkr. Av dessa kan 0,6 mnkr finansieras ur
ramen för energisparåtgärder. Återstående 0,5 mnkr kan endast finansieras
genom en utökning av nämndens investeringsram.
Nämnden konstaterar i sitt beslut att antalet barn i förväntat behov av
barnomsorg kommer att vara tämligen konstant under överskådlig tid, varför
projektets omfattning kan motiveras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 maj 2014
Samhällsbyggnadsnämnden 13 maj 2014
Barncheck: Genomförs i samhällsbyggnadsförvaltningen för ärenden som
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 122
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, och Linus Kimselius, M, yttrar sig.
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Utökad investeringsram och igångsättningstillstånd
Hyllans förskola, Föllinge
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja 500.000 kronor för iordningställande av Hyllans förskola,
Föllinge. Utökningen finansieras genom utökning av kommunens
investeringsbudget 2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Utdragsbestyrkande

57(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 juni 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 68

Dnr 2014-000173

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i
Jämtlands län 2014-2025
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag till Mål för gemensam
hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014-2025.

Bakgrund
Kommunerna och lanstinget har enats om att det behövs ett länsgemensamt
dokument med ett övergripande perspektiv som fokuserar på de viktigaste
områdena där landstinget och kommunerna tillsammans kan göra
förbättringar. Detta måldokument är ett gemensamt styrdokument som
fokuserar på behoven hos länets medborgare. För perioden 2011 – 2015
finns en folkhälsopolicy framtagen på liknande sätt. Dessa två dokument ska
komplettera varandra i styrningen av landstingets och kommunernas egna
och gemensamma arbete.
Beslut om Mål för en gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 214-2025 tas i
landstingsfullmäktige och länets 8 kommunfullmäktigeförsamlingar.
Sociala vård- och omsorgsgruppen, SVOM, behandlade ärendet den 29
november 2013 och beslutade rekommendera kommunerna att anta
måldokumentet.
Barncheck
En länsgemensam hälso- och sjukvårdspolitik bedöms vara till gagn för barn
och ungdomar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 april 2014
Mål för en gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014-2025
Protokoll SVOM 29 november 2013
Kommunstyrelsen 7 maj 2014
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Dnr 2014-000173

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i
Jämtlands län 2014-2025
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige ställa
sig bakom förslag till Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i
Jämtlands län 2014-2025.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands läns landsting
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Dnr 2014-000216

Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att Projektet ”Rätt till heltid, deltid en
möjlighet” startar under förutsättning av erforderligt beslut i
kommunfullmäktige om tilldelning av medel i rambudget 2015 och plan
2016 – 2017. Projektet är ett led i att förbättra anställningsvillkoren och
att vara en attraktiv arbetsgivare. Projektet inleds inom verksamheterna
vård och omsorg och införs därefter successivt i övriga verksamheter. En
funktion som projektledare inrättas under två år och finansieras inom
ramen för personalprogrammet. Projektledaren organiseras inom
personalavdelningen.
2 Målsättningen är att minska timtiden till motsvarande 100 årsarbetare vid
utgången av 2015 samt att ett långsiktigt mål inom fem år är att minska
timtiden till motsvarande 50 årsarbetare.
3

En kommunövergripande personalpool inrättas från och med 2015-01-01
med gemensam ledning och administration i syfte att effektivisera och
nyttja resurser i linje med en ansvarsfull arbetsgivarpolitik. De befintliga
personalpoolerna med dess personal inom socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen överförs
till den kommunövergripande poolen. Den gemensamma poolen
organiseras inom kommunstyrelsens verksamhet där chefen för poolen är
direkt underställd personalchefen.

Reservation
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget yrkande
om att projektet ska omfatta alla anställda i Krokoms kommun.
_____
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Dnr 2014-000216

Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Med anledning av att antalet arbetade timmar som utförts av timavlönad
personal ökar, har kommunstyrelsen i juni 2013 i samband med beslut om
rambudget för 2014 fått i uppdrag av fullmäktige att se över kommunens
användning av tidsbegränsade anställningar. Detta ska göras med hänsyn
tagen till verksamhetens behov av att kunna lösa akuta bemanningsproblem
och till anställningsvillkor med kommunen som attraktiv och ansvarstagande
arbetsgivare. Ett delmål ska vara att i enlighet med tidigare budgetdirektiv se
över och eventuellt föreslå effektivare ”pool-verksamhet”.
Ett andra delmål ska vara att utreda förutsättningar för ett system för rätt till
heltidsanställning eller önskad sysselsättningsgrad. I det fall något av
förslagen innebär ökade direkta kostnader för kommunen, skall dessa
redovisas. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda
förvaltningsledningar. Förslagen skall redovisas till kommunstyrelsen senast
i mars 2014.
En partssammansatt grupp, med representation från förvaltningarna samt
fackliga företrädare, har utifrån direktivet ovan utarbetat ett förslag som
bifogas.
Utredningen med förslag har redovisats till budgetberedningen inför budget
2015. Det har resulterat i att medel föreslås avsättas i rambudget 2015 och
plan 2016 - 2017 till ett projekt där målet är att ge arbetstagare rätt till att
arbeta heltid, med deltid som en möjlighet samt att minska timanställningar
och minimera delade turer. Syftet med projektet är att ge medarbetare inom
välfärdssektorn förbättrade arbetsförhållanden och anställningsvillkor.
Projektet föreslås starta inom verksamheterna vård och omsorg och därefter
införas successivt i övriga verksamheter.
En sammanslagning av de tre befintliga poolerna inom förvaltningarna till en
kommungemensam pool ger bättre förutsättningar att organisera det
tillfälliga behovet av personal på ett effektivt sätt och är i linje med en
ansvarsfull arbetsgivarpolitik.
Utifrån hantering barncheck konstateras att beslutet påverkar indirekt barns
villkor på ett positivt sätt, t ex bättre kontinuitet och kvalitet avseende
personalförsörjning inom barn och utbildning.
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Dnr 2014-000216

Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Underlag för beslut
Utdrag ur budget 2014 ”Direktiv att se över timtid och andra
anställningsvillkor”
Utredning med förslag 25 mars 2014 utifrån direktiv om översyn av timtid
och andra anställningsvillkor
Tjänsteutlåtande 19 maj 2014”Rätt till heltid, deltid en möjlighet m m för
förbättrade anställningsvillkor”
Protokoll från MBL-förhandling 23 maj 2014 angående ”Rätt till heltid,
deltid en möjlighet m m för förbättrade anställningsvillkor”
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, vill i ändringsyrkande, i punkten 1 i förslag till beslut, att heltid
som norm ska gälla alla anställda i Krokoms kommun.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget samt avslag till Rolf
Liljas, S, ändringsyrkande.
Owen Laws, MP, yrkar bifall till grundförslaget.
Mona Puttick, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, ändringsyrkande.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, ändringsyrkande.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit ett
ändringsyrkande.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsyrkandet, mot grundförslagets
skrivning, i vilken personal som berörs, och sedan frågar ordförande på
grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsyrkandet, mot grundförslagets skrivning, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslagets skrivning, i
vilken personal som berörs.
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Dnr 2014-000216

Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunchefens ledningsgrupp, inklusive underlag för beslut
Gunilla Sundqvist, personalchef
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Dnr 2014-000230

Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevald i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om ersättning till förtroendevalda i
Krokoms kommun enligt ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda i Krokoms kommun” att gälla fr o m 1 januari 2015.
2

I bilaga 2, sidan 10 i tredje stycket läggs orden ”med flera” till efter
ordförande/vice ordförande.
___

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2013 att tillsätta en politisk
arbetsgrupp för översyn av förtroendemannaarvoden samt pensioner.
Arbetsgruppen har bestått av Owen Laws, MP, sammankallande och
ordförande, Lisa Sallin, M, Elisabeth Friberg, C, Jonne Danielsson¸ FP, Mi
Bringsaas, S, Jörgen Blom, V, Lena Persson, KDoch Ronny Karlsson, SD,
med Gunilla Sundqvist som sekreterare.
Arbetsgruppen lämnar förslag till ersättningsbestämmelser efter
sammanträde den 5 maj 2014.
Intentionen har varit att få ett enkelt och rättvist system som ger
förutsättningar att attrahera personer att ta på sig och utöva politiska
förtroendeuppdrag.
Översynen har syftat till att förenkla och tydliggöra bestämmelserna samt att
se över konstruktionen avseende arvode och ersättning för förlorad
arbetsinkomst m m.
De nuvarande bestämmelserna gäller sedan den 1 januari 2011.
Hantering barncheck är inte relevant i det här ärendet
Underlag för beslut
Förslag från arbetsgruppen 5 maj 2014
Tjänsteutlåtande 19 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 92
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Dnr 2014-000230

Bestämmelser om ersättning kommunalt
förtroendevald, Krokoms kommun
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, vill i tilläggsyrkande, att det i bilaga 2, sidan 10 i tredje
stycket läggs till orden ”med flera” efter ordförande/vice ordförande.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om ersättning till förtroendevalda i Krokoms kommun enligt
”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Krokoms
kommun” att gälla fr o m 1 januari 2015. Till det har kommit ett
tilläggsyrkande.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsyrkandet och sedan på
grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Gunilla Sundqvist, personalchef, för korrigering av bilagan som sedan
skickas till kansliet
Sedan går kopia till nedanstående
Sekreterare i nämnder och styrelsen, inklusive bestämmelser
Förvaltningscheferna, inklusive bestämmelser
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Dnr 2014-000236

Bestämmelser om omställningsstöd och pension m m
till förtroendevald i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ”Bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda” (OPF-KL) enligt förslag från Sveriges
Kommuner och Landsting att gälla från och med den 1 januari 2015.
2

Kommunfullmäktige antar ändring av beslut om bestämmelsen i
”Pensionsreglemente för kommunala förtroendevalda” från
kommunfullmäktige den 26 februari 2003;”Från minskningen av
visstidspension med inkomster, enligt PBF § 10 mom 3, undantas ett
prisbasbelopp.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2013 att tillsätta en politisk
arbetsgrupp för översyn av förtroendemannaarvoden samt pensioner.
Arbetsgruppen har bestått av Owen Laws, MP, sammankallande och
ordförande, Lisa Sallin, M, Elisabeth Friberg, C, Jonne Danielsson¸ FP, Mi
Bringsaas, S, Jörgen Blom, V Lena Persson, KDoch Ronny Karlsson, SD,
med Gunilla Sundqvist som sekreterare.
Arbetsgruppen lämnar förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension (OPF-KL) efter sammanträde den 25 april 2014. Arbetsgruppens
förslag är i enlighet med utarbetat förslag från Sveriges Kommuner och
Landsting. För att bestämmelserna ska bli giltiga krävs att de antas lokalt av
kommunfullmäktige.
Bestämmelserna är tänkta att tillämpas för förtroendevalda som väljs för
första gången i samband med valen 2014 eller senare och som i tidigare
uppdrag inte har omfattats av pensionsbestämmelser för förtroendevalda
(PBF/PRF-KL). Inga övergångsbestämmelser finns.
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Dnr 2014-000236

Bestämmelser om omställningsstöd och pension m m
till förtroendevalda i Krokoms kommun
Utgångspunkten för de nya bestämmelserna är att flytta fokus från passiva
insatser som visstidspension och avgångsersättning till aktiva
omställningsinsatser för att underlätta för förtroendevalda att kunna gå
vidare i sin yrkeskarriär eller hitta annan försörjning efter avslutat
förtroendeuppdrag.
Förutom regler kring omställningsinsatser och omställningsersättning
omfattar bestämmelserna även regler kring pension.
Aktiva omställningsinsatser
Förtroendevald som haft sitt uppdrag i minst fyra år och till minst 40 % kan
få ta del av aktiva omställningsinsatser i likhet med övriga arbetsmarknaden.
Aktiva omställningsinsatser utgår från den förtroendevaldes enskilda
förutsättningar vilket medför att omställningsinsatsernas omfattning, innehåll
och kostnadsram kan skilja sig åt mellan olika individer. Samma praxis som
på arbetsmarknaden i övrigt ska tillämpas och kostnadstaket för aktiva
omställningsinsatser föreslås ligga på ca 25 tkr.
Omställningsstödet samordnas om den förtroendevalde kommit från annat
kommunalt, landstings eller regionalt uppdrag före eller efter uppdragstiden i
Krokoms kommun.
Omställningsstöd
För att underlätta övergången till arbetslivet kan förtroendevald som haft
uppdrag om sammanlagt minst 40% få ett tidsbegränsat ekonomiskt
omställningsstöd. Stödet betalas ut maximalt i tre års tid och till en nivå av
85 % av årsarvodet år ett och två samt 60 % år tre. Hur lång tid det
ekonomiska stödet betalas ut beror på uppdragets längd. Stödet samordnas
med andra inkomster år två och tre. För att få rätt till omställningsstöd krävs
en skriftlig ansökan till kommunens pensionsmyndighet. Stödet förutsätter
också att den förtroendevalde aktivt verkar för att hitta annan försörjning.
Detta ska styrkas via skriftlig rapportering till kommunen var 12:e månad
under pågående omställningstid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

67(106)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 juni 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 71 (forts)

Dnr 2014-000236

Bestämmelser om omställningsstöd och pension m m
till förtroendevalda i Krokoms kommun
Förtroendevald som har fyllt 61 år kan få förlängt ekonomiskt
omställningsstöd för ytterligare ett år i taget till och med kalendermånaden
innan personen fyller 65 år. Det krävs då att den förtroendevalde haft
uppdrag på minst 40 % under åtta års sammanhängande uppdragstid och att
den förtroendevalde tidigare har fått ekonomiskt omställningsstöd
Pension
Pensionsbestämmelserna omfattar alla förtroendevalda oavsett omfattning.
Förmånerna i bestämmelserna motsvarar i stora delar de som återfinns i det
nya pensionsavtalet för anställda (AKAP-KL). Pensionen är helt
avgiftsbestämd och intjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Den
pensionsgrundande inkomsten utgörs av kontanta ersättningar (arvoden m m)
som utbetalats till förtroendevald. I den pensionsgrundande inkomsten ingår
inte ersättning som betalats ut för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån
eller traktaments-/kostnadsersättning.
För förtroendevald med uppdrag omfattande minst 40 % ingår i den
pensionsgrundande inkomsten också avdrag/bortfall som förtroendevald fått
från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning, graviditetspenning,
föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt om personen är ledig
enligt föräldraledighetslagen.
Pensionsavgiften är 4,5 % på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp och
30 % på inkomster därutöver. Avsättningen sker kalenderårsvis till en
pensionsbehållning.
Utbetalning av ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då allmän
pension utbetalas. Ansökan ska göras skriftligt. Värdet kan utbetalas som
engångsbelopp om pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet.
I pensionsbestämmelserna finns obligatoriskt efterlevandeskydd.
Tillämpningsanvisningar till bestämmelserna kan komma att behöva
utarbetas.
Ändring i PBF
Arbetsgruppen har även behandlat frågan om minskning av visstidspension
med inkomster enligt PBF § 10 mom 3 och föreslår en förändring om att
undanta ett prisbasbelopp.
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension m m
till förtroendevalda i Krokoms kommun
Hantering barncheck är inte relevant i detta ärende.
Underlag för beslut
Förslag till ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)”.
PM 20 oktober 2013 från Sveriges Kommuner och Landsting ”Kommentar
till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)”
Tjänsteutlåtande 19 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 93
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
”Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda” enligt
förslag från Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunfullmäktige antar
ändring av beslut om bestämmelsen i ”Pensionsreglemente för kommunala
förtroendevalda” från kommunfullmäktige den 26 februari 2003;”Från
minskningen av visstidspension med inkomster, enligt PBF § 10 mom 3,
undantas ett prisbasbelopp.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Gunilla Sundqvist, personalchef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, inklusive bestämmelser
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Dnr 2014-000187

Förslag till ändring av bygglovtaxa med anledning av
nytt lagförslag, Attefallshus
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av plan- och bygglagen
(2010:900) 12 kap. 10 §, att anta revidering av plan- och bygglovtaxa
inklusive kart- och mättaxa enligt förslag, och att revideringen gäller
från och med 2 juli 2014.
_____
Bakgrund
Regeringen har föreslagit att det från och med den 2 juli 2014 ska bli tillåtet
att utan bygglov bygga ett max 25 kvadratmeter (m2) stort bostadshus som
kan användas som permanentbostad. Det krävs dock att man gör en anmälan
och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller
tvåbostadshus som har bygglov. För att Krokoms kommun ska ha möjlighet
att ta ut en avgift för anmälan av bygglovsfri komplementbyggnad 25 m2
behöver plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa
kompletteras, se bilaga 1.
Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, föreslås även
kompletteras i tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) med ett tillägg som
gör det möjligt att ta ut en avgift för handläggning av ärenden där man vill
installera en vatten- eller avloppsanläggning inom byggnad eller tomt, se
bilaga 1.
Kommunfullmäktige antog den 4 maj 2011, § 49, plan- och bygglovtaxa
2011 inklusive kart- och mättaxa. Förslaget till taxan har utarbetats av
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och följde till stor del den taxa som
togs fram av Svenska Kommunförbundet 2004. Det framgår direkt av
12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska
fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktige
kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd, vilket innebär att
ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige.
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Dnr 2014-000187

Förslag till ändring av bygglovtaxa med anledning av
nytt lagförslag, Attefallshus
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden 20 mars, § 25
Bilaga 1, daterad 20 mars 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 121
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa enligt
förslag, och att revideringen gäller från och med 2 juli 2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Bygg- och miljönämnden
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Dnr 2014-000190

Region 2015 - Ny huvudman för Familjerådgivningen
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun tecknar avtal med
Östersunds kommun om fortsatt drift av familjerådgivningen, utifrån
dess organisation 30 juni 2014, från och med 1 januari 2015.
2

Familjerådgivningen ska fortsatt ha en styrgrupp med representanter från
alla kommuner.

3

Av de medel som överfördes från Kommunförbundet år 2011 till
regionförbundet rörande familjerådgivningen och som återstår den 30
juni 2014 överförs för familjerådgivningens verksamhet vid överlåtelsen
till Östersunds kommun.

4

Beslutet gäller under förutsättning att Östersunds kommun beslutar vara
värdkommun enligt primärkommunala nämndens förslag

Bakgrund
Den kommunala referensgruppen för bildandet av Region 2015 har gett
uppdrag till regionförbundet att ta fram förslag på besluttexter om de beslut
som följer av bildat av Region Jämtland Härjedalen. Det finns ett värde i att
samtliga kommuner formulerar sig likartat.
Avtal mellan Regionförbundet Jämtlands län och Krokoms kommun
avseende familjerådgivning upphör i och med bildandet av Region Jämtland.
Primärkommunala nämnden har beslutat rekommendera
1.

Regionförbundet Jämtlands län att överföra familjerådgivningen i dess
organisation 2014-06-30 till Östersunds kommun 2015-01-01 samt
teckna överlåtelseavtal om detta
2. Östersunds kommun att som värdkommun ta över Familjerådgivningen i
dess organisation 30 juni 2014 från Regionförbundet Jämtlands län 2015
samt teckna överlåtelseavtal om detta.
3. Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre
kommuner att teckna avtal med Östersunds kommun om drift av
familjerådgivningen, utifrån dess organisation 30 juni 2014, från och
med 1 januari 2015.

Justerandes sign
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Dnr 2014-000190

Region 2015 - Ny huvudman för Familjerådgivningen
4. Östersunds kommun att teckna avtal med Berg, Bräcke, Härjedalen,
Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommuner om den fortsatta
driften av familjerådgivningen, i dess organisation 30 juni 2014, från
och med 1 januari 2015.
5. Familjerådgivningen ska fortsatt ha en styrgrupp med representanter
från alla kommuner.
6.

Av de medel som överfördes från kommunförbundet år 2011 till
regionförbundet rörande familjerådgivningen och som återstår den 30
juni 2014 överförs för familjerådgivningens verksamhet vid överlåtelsen
till Östersunds kommun.

Avtal mellan Regionförbundet Jämtlands län och länets kommuner upphör.
Barncheck
En fortsatt gemensamt organiserad och finansierad familjerådgivning
bedöms gynna barn och unga
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 97
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtland
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Kf § 74

Dnr 2014-000211

Region 2015 - Regionens samverkansråd
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun tillsammans med
Jämtlands läns landsting och länets övriga kommuner bilda Regionens
Samverkansråd.
2

Reglemente för Regionens Samverkansråd antas.

Bakgrund
Den kommunala referensgruppen för bildande av Region 2015 har gett
Regionförbundet Jämtland uppdrag att ta fram förslag på besluttext om de
beslut som följer av bildandet av Region Jämtland Härjedalen. Det finns ett
värde i att alla kommuner i länet formulerar sig likartat.
Styrgrupp för region 2015 har beslutat rekommendera


att Jämtlands läns landsting och länets kommuner bildar Regionens
Samverkansråd.



att reglemente för Samverkansråd antas

Besluten gäller under förutsättning att riksdagen beslutar att Jämtlands läns
landsting ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen
regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Barncheck
Bedömningen är att ärendet inte berör barn och ungdomar i någon högre
grad
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 maj 2014
Reglemente för Regionens samverkansråd
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 98
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Dnr 2014-000211

Region 2015 - Regionens samverkansråd
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att Krokoms kommun tillsammans med Jämtlands läns landsting och
länets övriga kommuner bilda Regionens Samverkansråd. Reglemente för
Regionens Samverkansråd antas.Besluten gäller under förutsättning att
riksdagen beslutar att Jämtlands läns landsting ska få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att punkten tre, i förslag till
beslut, stryks. Där står att besluten gäller under förutsättning att riksdagen
beslutar att Jämtlands läns landsting ska få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Riksdagen har redan fattat det beslutet så punkten är överflödig.
Yttrar sig gör också Linus Kimselius, M.
Efter fråga på grundförslagets punkter 1 och 2 finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtland
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Dnr 2014-000140

Årsredovisning 2013, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013 för Jämtlands
gymnasieförbund.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.

Jäv
Leif Olsson, C, deltar inte i handläggningen av ärendets punkt 2.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2013 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +2 410 tkr,
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. I samband med delårsrapporten
prognostiserades ett minusresultat på 6,8 mnkr.
De största avvikelserna både i förhållande till budget och till prognos beror
på intäktsökningar. Om man räknar bort jämförelsestörande poster
(återbetalning av AFA-premier samt försäljning av inventarier), skulle årets
resultat hamnat på minus 1 859 tkr.
Enligt revisionsberättelsen för 2013 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 maj 2014
Årsredovisning 2013, Jämtlands gymnasieförbund 10 mars 2014
Revisionsberättelse 11 mars 2014
Barncheck: Bedöms ej vara tillämplig för detta ärende
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 115
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Dnr 2014-000140

Årsredovisning 2013, Jämtlands Gymnasieförbund
Yrkanden/förslag
Judith Hult, S, och Leif Olsson, C, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2013 för Jämtlands gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
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Kf § 76

Dnr 2014-000145

Årsredovisning 2013 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013 för Jämtlands
räddningstjänstförbund.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.

Jäv
Owen Laws, MP, och Rolf Lilja, S, deltar inte i handläggningen av ärendets
punkt 2.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2013 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +1,2 mnkr,
att jämföra med ett budgeterat nollresultat.
Om man räknar bort jämförelsestörande poster (återbetalning av AFApremier), skulle årets resultat hamnat på plus 0,1 mnkr.
Enligt revisionsberättelsen för 2013 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda
ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 maj 2014
Årsredovisning 2013, Jämtlands räddningstjänstförbund 14 mars 2014
Revisionsberättelse 18 mars 2014
Barncheck: Bedöms ej vara tillämplig för detta ärende
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 117
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Dnr 2014-000145

Årsredovisning 2013 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2013 för Jämtlands räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2014-000142

Årsredovisning 2013 Regionförbundet Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013 för
Regionförbundet Jämtland.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter samt att
Regionstyrelsen beviljar den primärkommunala nämnden och dess
ledamöter ansvarsfrihet.

Jäv
Maria Söderberg, C, Lisa Sallin, M, Christer Toft, S, och Rolf Lilja, S, deltar
inte i handläggningen av ärendets punkt 2.
Bakgrund
Årsredovisning för 2013 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +1 006 000
kronor, att jämföra med budgeterade +156 000 kronor.
Under året har områdena investerat 1,4 mnkr i maskiner och utrustning.
Därutöver har 60.000 kronor investerats i nyemission av aktier i Torsta AB.
Samtliga bolag där regionförbundet äger minst 20 procent redovisar resultat i
nivå med budget eller bättre.
Det helägda bolaget AV-media avvecklas under 2014. Avvecklingen bedöms
inte medföra några kostnader för förbundet.
Av de fria överförda medlen från Kommunförbundet återstår 3 961 000
kronor för beslut 2014.
Enligt revisionsberättelsen för 2013 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen och dess enskilda
ledamöter samt att Regionstyrelsen beviljar den primärkommunala nämnden
och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 maj 2014
Årsredovisning 2013, Regionförbundet Jämtland 10 mars 2013
Revisionsberättelse mars 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 116
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Dnr 2014-000142

Årsredovisning 2013 Regionförbundet Jämtlands län
Barncheck: Bedöms ej vara tillämplig för detta ärende
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2013 för Regionförbundet Jämtland.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter samt att Regionstyrelsen
beviljar den primärkommunala nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län
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Dnr 2014-000189

Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet Jämtlands
län
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.

Jäv
Cristine Persson, C, och Christer toft, S, deltar inte i handläggningen av
ärendets punkt 2.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2013 har överlämnats till parterna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott uppgående till -1 109 650
kronor.
Enligt revisionsberättelsen har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker också att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 maj 2014
Årsredovisning 2013, Samordningsförbundet Jämtlands län 24 februari 2014
Revisionsberättelse 31 mars 2014
Barncheck: Bedöms ej vara tillämplig för detta ärende
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 118
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Dnr 2014-000189

Årsredovisning 2013 Samordningsförbundet Jämtlands
län
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samordningsförbundet i Jämtlands län
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Dnr 2014-000198

Ägardirektiv Jämtlands Räddningstjänstförbund 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv 2015 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

Bakgrund
Ägarkommunerna Krokom, Östersund, Ragunda och Bräcke har vid
ägarmöte den 17 mars 2014 enats om ägardirektiv för
Räddningstjänstförbundet för år 2015.
Barncheck
Bedöms inte vara relevant för ärendet
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 mars 2014
Ägardirektiv 2014
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna ägardirektiv 2015 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2014-000197

Nytt konsortialavtal och ny förbundsordning för
Jämtlands Räddningstjänstförbund med anledning av
inträde av Härjedalens kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner konsortialavtal för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2

Kommunfullmäktige godkänner förbundsordning för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Härjedalen har 26 februari 2014 uttalat att man önskar
bli medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Härjedalen accepterar att
beslut om medlemskap sker i juni medan inträdet sker den 1 januari 2015.
Härjedalen har tagit del av förslag på förbundsordning och konsortialavtal
och har inget att invända. Frågan om Härjedalens inträde i förbundet har
diskuterats på ägarsamråd 17 mars 2014.
Ägarsamrådet ställer sej bakom beslut om Härjedalen inträde i förbundet.
Avtalet ersätter tidigare konsortialavtal mellan Berg, Bräcke, Krokom,
Strömsund och Östersunds kommuner och skrivs om med anledning av JR
ska utökas till sju kommuner.
Konsortialavtalet behandlar vissa frågor som endast berör den nya
medlemskommunen men samtliga kommuner är med detta avtal överens om
formerna för utökning av JR
Förbundsordningen ersätter tidigare förbundsordning enligt skäl ovan.
Barncheck
Bedöms inte vara relevant för ärendet
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 april 2014
Konsortialavtal Jämtlands räddningstjänstförbund
Förbundsordning Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsen 7 maj 2014, § 80
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Dnr 2014-000197

Nytt konsortialavtal och ny förbundsordning för
Jämtlands Räddningstjänstförbund med anledning av
inträde av Härjedalens kommun
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna konsortialavtal och förbundsordning för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2014-000226

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för
kommunstyrelsen med följande tillägg som sista mening i § 3b.
Innan fullmäktige fattar ett beslut om kostnadsminskning ges nämnden
själv möjlighet att fatta beslut i frågan.

Bakgrund
I kommunstyrelsens reglemente § 3 b framgår att ”Vid
budgetöverskridanden kan styrelsen begära överläggningar samt gå in och
detaljgranska nämndens hela budget samt föreslå fullmäktige fatta beslut om
kostnadsminskningar som leder till att budgetramarna hålls”.
I granskningsrapport avseende kommunstyrelsens ledning och styrning, 16
april 2012, menar revisorerna i sin revisionella bedömning att det i
kommunstyrelsens reglemente bör framgå att nämnden själv ges möjlighet
att fatta beslut i kostnadsminskningar, innan fullmäktige tar över frågan och
fattar beslut.
Revisorerna påpekar i uppföljning av revisionsrapporter 2012 att
rekommendationen inte är gjord.
Barncheck
Revidering av kommunstyrelsens reglemente bedöms inte vara en fråga som
kräver dialog med barn och ungdomar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 maj 2014
Kommunstyrelsens reglemente
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Dnr 2014-000226

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna reviderat reglemente för kommunstyrelsen med följande tillägg
som sista mening i § 3b. Innan fullmäktige fattar ett beslut om
kostnadsminskning ges nämnden själv möjlighet att fatta beslut i frågan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, för korrigering av reglementet
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Dnr 2014-000122

Motion - Policy för arbetskläder i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att
arbetskläder hanteras inom respektive nämnd/förvaltning.

Reservation
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån
för eget yrkande.
_____
Bakgrund
Jörgen Blom, V, har skrivit en motion där han vill att kommunen tar fram en
policy för arbetskläder.
I motionen står att olika regler gäller för olika yrkesområden i kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att personal inom barnomsorgen
har rätt till vissa arbetskläder. Beslutet tillkom då nämnden kunde förvänta
sig ett visst överskott men som står och faller nu med rådande ekonomi.
Någon policy eller reglemente finns inte som de olika förvaltningarna kan
använda sig av på ett jämställt sätt.
Motionsställaren vill att fullmäktige ger nämnder och förvaltningar en tydlig
signal om vilken sorts utrustning i klädväg som arbetsgivaren ska
tillhandahålla genom att göra en policy för arbetskläder och att medel avsätts
i framtida budgetarbete.
Svar
Det är nämnden själv som vet bäst vilka personalgrupper som behöver
arbetskläder och det är också hos nämnden ekonomin, för det, finns. I
arbetsmiljölagstiftningen skiljer man på arbetskläder och skyddskläder. Det
finns inte några regler som säger att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder.
Däremot är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla skyddskläder.
Barncheck
Bedöms inte vara relevant att göra i ärendet
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Dnr 2014-000122

Motion - Policy för arbetskläder i Krokoms kommun
Underlag för beslut
Motion 26 februari 2014
Tjänsteutlåtande 14 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, 108
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget samt avslag till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen med hänvisning till att arbetskläder hanteras inom respektive
nämnd/förvaltning. Till det har kommit ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att fråga på de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget, som föreslår avslag till
motionen.
Votering begärs
De som bifaller grundförslaget, avslag till motionen, röstar Ja.
De som bifaller motionen röstar Nej.
Med 22 Ja, 20 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Motionsställaren
Nämnderna
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Dnr 2014-000124

Motion - Säkerhet på väg
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen med att kommunen kan och ska,
inför framtida upphandlingar, påverka upphandlande part att använda
sig av miljöstyrningsrådets rekommenderade kriterier gällande
persontransport, där möjlighet finns att ställa dessa krav.

Bakgrund
Mi Bringsaas och Gabriella Carlsson, socialdemokraterna yrkar på att
Krokoms kommun, vid upphandling av buss- och taxiresor, ställer krav på
att telefonsamtal under körning inte ska förekomma.
I nuvarande avtal som löper t o m 2018-06-16 avseende samhällsbetalda
resor finns krav på att endast tjänstesamtal får förekomma under färd samt
att småfordon ska vara försedda med handsfree utrustning. Inga övriga krav
finns kring detta i avtalet.
Nuvarande avtal finns ingen möjlighet att förändra annat än via dialog. I
dagsläget är kommunen inte direkt avtalstecknade part förutom 2 st
dagbussar som är inom skolan.
Kommunen kan och bör inför framtida upphandlingar påverka upphandlande
part att använda sig av miljöstyrningsrådets rekommenderade kriterier
gällande personaltransport där möjlighet finns att ställa dessa krav.
Barncheck
Se barncheck 14 maj 2014
Underlag för beslut
Motion 26 februari 2014
Tjänsteutlåtande 14 maj 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 109
Yrkanden/förslag
Gabriella Carlsson, S, yttrar sig.
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Dnr 2014-000124

Motion - Säkerhet på väg
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bifalla motionen med att kommunen kan och ska, inför framtida
upphandlingar, påverka upphandlande part att använda sig av miljöstyrningsrådets rekommenderade kriterier gällande persontransport, där möjlighet
finns att ställa dessa krav.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Motionsställare
Åsa Olofsson, upphandlare
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Dnr 2013-000336

Motion - För en bättre åldersstruktur i kommunens
skogsinnehav
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att revidera kommunens
skogsbrukspolicy.
_________________________________________________________
Bakgrund
Vänsterpartiet har genom Sture Marklund inkommit med en motion till
Krokoms kommunfullmäktige den 24 oktober 2013. I motionen anser
Vänsterpartiet att kommunens skogsbrukspolicy skall ändras så att
kommunens skogsinnehav skall kunna utökas för att uppnå en jämnare
åldersfördelning. Detta för att möjliggöra en fortsatt avkastning i nivå med
eller en utökad, jämfört med dagens avkastningsnivå.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 13 maj 2014, § 50
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 119
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bifalla motionen samt att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
revidera kommunens skogsbrukspolicy.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Motionsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
_____
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Dnr 2013-000297

Motion - Utredning om införande av juniorkort
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Länstrafiken inte avser
att skapa något nytt biljettsystem för resande ungdomar. Det
biljettsystem som finns för elever/ungdomar är elevkort och
ungdomskort.

Reservation
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget yrkande.
_____
Bakgrund
Motion har inkommit om att utreda intresset hos familjer med barn och
ungdomar om att införa ett juniorkort att gälla resor med länstrafiken.
Dagens möjligheter att köpa ett fritidsmärke gäller bara de ungdomar som
har ett busskort som kommunen bekostar är orättvist.
I motioner och medborgarförslag från ungdomar har det framkommit att det
finns önskemål om ett billigare och ett mer rättvist system ska införas.
Det finns i dag ett årskort senior för pensionärer över 65 år.
En utredning görs om införande av årskort junior enligt samma eller
liknande regler som årskort senior.
Svar
Kollektivt resande sker i Krokoms kommun i flera olika former. Det som
kallas för kollektivtrafiken är de tåg, bussar och taxibilar som går i
linjetrafik, som alla får köpa biljett och åka med på. De har linjenummer
t.ex. buss 154. Skolskjutsar är de bussar och taxibilar som skjutsar till
skolan. Ingen annan får åka med. Färdtjänst är särskilda bilar som kan
beställas av dem som har särskilda behov och har fått beslut från
Länstrafiken om att åka färdtjänst. Färdtjänsten ska beställas i förväg, och
ingen annan får åka med.
Trafikbidraget för kollektivtrafiken under nuvarande trafikår är 7,9 mkr.
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Dnr 2013-000297

Motion - Utredning om införande av juniorkort
2013 var kostnaden för skolskjuts och elevkort i grundskolan i Krokoms
kommun 18,9 mkr. Kostnad för skolskjuts gymnasiet 2,6 mkr. Den totala
kostnaden för skolskjuts 18,9 + 2,6 = 21,5 mkr. Kommunen befarar att under
2014 kommer skolskjuts kostnaderna att öka.
2012 låg kostnaden för färdtjänst på 4,8 mkr. Under 2013 var kostnaden för
färdtjänst i Krokoms kommun 4,5 mkr.
Den totala kostnaden för kollektivt resande i Krokoms kommun under 2013
var sammanlagt 5,9 + 21,5 + 4,5 = 31,9 mkr 2013.
Idag finns det ett årskort för senior, och är för personer över 65 år.
Kostnaden är 240 kronor i månaden och resande är obegränsat över hela
Jämtland län med buss. Årskortet senior innebär att man tecknar sig för 12
månader från det kortet köps.
Dagens möjligheter att köpa ett fritidsmärke gäller bara för ungdomar som
har rätt till skolskjuts och har ett elevkort. Fritidsmärke kostar ca 130 kronor
i månaden, och det bekostar ungdomarna själva. Kommunen bekostar
elevkorten. Ett elevkort kostar 700 kronor i månaden, och gäller i 9 månader.
Kortinnehavaren får åka två turer per dag. Kostnaden för elevkort under
höstterminen 2013 var 2 066 400 kronor. Det var 328 stycken som hade rätt
till elevkortet, och möjlighet att köpa ett fritidsmärke. Elevkortet gäller för
två resor per skoldag, ej giltigt lördagar, söndagar och helgdagar eller lov.
Länstrafiken har lagt ett förslag om ungdomskort till Krokoms kommun på
gratis resande för ungdomar mellan 6-19 år. Ungdomskortet ersätter
elevkorten, och är giltiga för ett obegränsat resande i Länstrafikens
linjelagda trafik under 12 månader. Ungdomskortet är inte giltigt på Norrtågs
regionaltågtrafik. Kostnaden för ungdomskorten är 270 kronor i månaden, i
10 månader. Resandet gäller i 1 år. Ungdomskortet får bara lösas av
kommunen och då blir det alla ungdomar mellan 6-19 år som får det. Antalet
ungdomar mellan 6-19 år är ca 2582 elever. Om alla ungdomar får tillgång
till ett ungdomskort blir nettokostanden för kommunen ca 5 mkr kronor.
Kommunen arbetar för närvarande med möjligheten att linjelägga
skolskjutsar, dels för att ge allmänheten tillgång till dessa turer, dels för att
minska de skenande skolskjutskostnaderna. Eftersom kostnaden för och
effekterna av införande av gratis ungdomskort hänger ihop med mängden
skolskjutsar är det viktigt att slutföra detta arbete innan beslut om
ungdomskort tas.
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Dnr 2013-000297

Motion - Utredning om införande av juniorkort
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Motion – Juniorkort
Kommunstyrelsen 7 maj 2014, § 78
Yrkanden/förslag
Judith Hult, S, yrkar bifall till motionen.
Owen Laws, MP, yrkar avslag till motionen och bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att Länstrafiken inte avser att skapa något nytt
biljettsystem för resande ungdomar. Det biljettsystem som finns för
elever/ungdomar är elevkort och ungdomskort. Till det har kommit ett
bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget mot bifall till motionen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Kopia till
Motionsställare
Malin Nilsdotter Nyström, reseplanerare
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Dnr 2013-000228

Motion - Öka undervisningen om kommunismens brott
mot mänskligheten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige att besvara motionen, enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag, med att Krokoms kommuns grundskolor
arbetar efter, den av staten beslutade läroplanen för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) som för åk 7-9
innefattar bland annat följande:
Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i
andra delar av världen.
De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck,
folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
________________________________________________________________
Bakgrund
Ronny Karlsson, SD, har inkommit med en motion med yrkande om att man
vill att barn- och utbildningsnämnden ska garantera att skolorna i Krokoms
kommun ger eleverna en allsidig bild gällande kommunism och nationalsocialism så att undervisningen om kommunismens brott mot mänskligheten
är lika omfattande som undervisningen om nationalsocialismens bott mot
mänskligheten.
Kommentar
Krokoms kommuns grundskolor arbetar efter, den av staten beslutade,
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr
11) som för åk 7-9 innefattar bland annat följande:
Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra
delar av världen.
De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar
och folkmord. Förintelsen och Gulag.
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Dnr 2013-000228

Motion - Öka undervisningen om kommunismens brott
mot mänskligheten
Elever i de äldre årskurserna arbetar, i enlighet med läroplanen, med nazism,
kommunism och andra politiska åskådningar. Eftersom skolorna i Krokom
redan arbetar med och analyserar olika politiska åskådningar, inklusive
kommunismen, anser förvaltningen att man redan uppfyller de krav som
ställs på en allsidig utbildning vad gäller både kommunismens och
nationalsocialismens brott mot mänskligheten.
Barncheck
Inte tillämpligt
Underlag för beslut
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr
11).
Motion - Öka undervisningen om kommunismens brott mot mänskligheten.
Tjänsteutlåtande 20 februari 2014
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2014, § 42
Kommunstyrelsen 7 maj 2014, § 79
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara motionen med att Krokoms kommuns grundskolor arbetar efter, den
av staten beslutade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 (Lgr 11) som för åk 7-9 innefattar bland annat följande:
Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. Nationalism och
olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar
och folkmord. Förintelsen och Gulag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Motionsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2012-000252

Motion - Digital utrustning
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår förslaget gällande att generellt bevilja
familjer med barn under 18 år bistånd till digital utrustning och
internetuppkoppling, enligt socialnämndens förslag.
En individuell bedömning gällande om rätt till bistånd föreligger måste
göras i varje enskilt fall. Enligt gällande riktlinjer bör de hushåll som
beviljas bistånd till dator vara långvarigt biståndsberoende (mer än 10
månader) och barn bör bo stadigvarande i hushållet. En
grundförutsättning för att det ska föreligga rätt till bistånd för dator och
bredband är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 26 september 2012 inkom en motion från Judith Hult och Eva
Handmark, S, gällande digital utrustning. I motionen yrkas det att i
socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd skrivs in att ”Digital
utrustning, som dator eller surfplatta samt internetuppkoppling ska höra till
den standard som biståndet ska garanteras”.
Den 21 oktober 2013 beslutade socialnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att avslå förslaget gällande att generellt bevilja familjer
med barn under 18 år bistånd till digital utrustning och internetuppkoppling.
Den 28 november 2013 beslutade kommunfullmäktige att återremittera
motionen för ytterligare utredning med anledning av nya allmänna råd om
ekonomiskt bistånd, SOFS 2013:1, Socialstyrelsens författningssamling.
Enligt SOFS 2013:1 bör socialnämnden ge ekonomsikt bistånd till den
hemutrustning som behövs för att ett hem ska fungera. Den hemutrustning
som avses bör kunna tillgodose behov som t ex matlagning, umgänge, sömn,
förvaring, rengöring och rekreation. Även radio, TV och dator med
internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning. Vid bedömning av behovet
av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn till
behoven hos barn och ungdomar som går i skolan.
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Dnr 2012-000252

Motion - Digital utrustning
Socialnämndens riktlinjer bedöms följa bestämmelserna i de allmänna råden,
SOFS 2013:1. Det är således ej möjligt att generellt bevilja ekonomiskt
bistånd till dator och internetuppkoppling. Socialnämnden har att särskilt
beakta barn och ungdomars behov av dator och internetuppkoppling. En
individuell bedömning måste dock göras i varje enskilt fall, en förutsättning
för att biståndet ska beviljas är att behovet ej kan tillgodoses på annat sätt.
Underlag för beslut
Motion - Digital utrustning
Kommunfullmäktige 28 november 2013, § 116
Tjänsteutlåtande 8 april 2014
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 111
Yrkande/förslag
Judith Hult, S, yrkar bifall till motionen.
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Jessica Svensson, V, yrkar att sista meningen, ”En grundförutsättning för att
det ska föreligga rätt till bistånd för dator och bredband är att behovet inte
kan tillgodoses på annat sätt.” i förslag till beslut stryks.
Gabriella Carlsson, S, yrkar bifall till Jessica Svenssons, V, ändringsyrkande.
Yttrar sig gör även Britt Carlsson, S.
Beslutsgång
Det finns tre förslag, grundförslaget, som innebär att förslag till avslag till
motionen, ett yrkande om förslag till bifall till motionen och ett yrkande om
att sista meningen i beslutet stryks.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsyrkandet om att styrka sista
meningen i förslag till beslut. Sedan frågar ordförande på grundförslaget mot
bifallsyrkandet till motionen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår det.
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Dnr 2012-000252

Motion - Digital utrustning
Efter fråga på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Motionsställare
Socialnämnden
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Dnr 2014-000255

Uttalande till Migrationsverket om asylboendet i
Föllinge
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar nedanstående uttalande, till Migrationsverket,
om asylboendet i Föllinge.
_______

Till Migrationsverkets Generaldirektör och Minister
Ledamöter i Krokoms kommunfullmäktige är både angelägna och positiva
till mottagande av ensamkommande flyktingbarn, kvotflyktingar och
asylsökande.
I kontakt med Migrationsverket har vi understrukit vikten av ett gott
omhändertagande av asylsökande och en god dialog mellan kommunen och
Migrationsverket.
Nu har det kommit till vår kännedom, att det råder stora brister på
asylboendet i Föllinge.
Vi kräver att Migrationsverket informerar sig om och omedelbart
tillrättalägger de missförhållanden som eventuellt råder där.
Krokoms kommunfullmäktige
10 juni 2014
_____
Kopia till
Migrationsverkets Generaldirektör och Minister
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Dnr 2014-000056

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Till ny ledamot i valnämnden, istället för Eivor Ernehed Comén, MP,
väljs Jan Runsten, MP.
2

Till ny ersättare i valnämnden, istället för Jan Runsten, MP, väljs Pia
Söderback, MP
_____

Bakgrund
Eivor Ernehed Comén, MP, har sagt ifrån sig uppdraget som ledamot i
valnämnden.
Till ny ledamot i valnämnden, istället för Eivor Ernehed Comén, MP,
föreslås Jan Runsten, MP.
Efter fråga på om Jan Runsten, MP, ska väljas som ny ledamot i valnämnden
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Till ny ersättare istället för Jan Runsten, MP, föreslås Pia Söderback, MP.
Efter fråga på om Pia Söderback, MP, ska väljas som ny ersättare i
valnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Underlag för beslut
Avsägelse
_____
Kopia till
Berörda personer
Berörd nämnd
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
Dnr 28
1 Familjerådgivningen: verksamhetsberättelse 2013
2
A

B

C

Dnr KS 2013-000298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 2013-000299
Motion – Förenkla språket i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 2014-000055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober
2014.

D

Dnr KS 2014-000123
Motion – Stoppa nedläggningen av kvinnojouren, remitteras till
socialnämnden. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.

E

Dnr KS 2014-000176
Medborgarförslag – Tävling, namnförslag ”Mötesplats Krokom”.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.

F

Dnr KS 2014-000183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.

G

H

Justerandes sign

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

Dnr KS 2014-000184
Medborgarförslag – Medverka till att stoppa BWFs storskalig
fiskodling i Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 2014-000185
Medborgarförslag – Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen i
Landösjön ”Svensk fjällröding AB”. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5
november 2014.

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 juni 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 90 (forts)

Dnr 2014-000029

Meddelanden
I

J

K

L

Dnr KS 2014-000199
Medborgarförslag – Ompröva beslutet och stöd utrivning av
Långforsens kraftverk enlig Kammarkollegiets förslag. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
senast 5 november 2014.
Dnr KS 2014-000130
Medborgarförslag – Grillplats/lekplats Nälden. Förslaget remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut.
Dnr 2014-000205
Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning till
gamla E 75 i Ås remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 2014-000209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.

Dnr KS 2014-000210
M Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
N

O

Dnr 2014-000241
Medborgarförslag – Multiarena Änge skolgård remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv tar beslut senast i november 2014.
Dnr 2014-000244
Medborgarförslag – Satsa på det kommunala utbudet av mötesplatser för
unga 13-20 år och dess fritidsledare remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast 5 november 2014.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 91

Dnr 2014-000139

Avslutning
Ordförande avslutar mötet och önskar alla en skön sommar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

10 juni 2014

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 65
§ 82

L
L
L
(L)
L
L
L
E

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E
E

Ja

Ja
Ja

E

Ja

Ja

L

Ja

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén (Linus Kimselius)
Elisabeth Svensson
Ingela Rönnestrand
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Marcus Färnström
Tommy Sjödin
Linus Kimselius
Edvin Moberg
Ulf Wärdell
Roland Larsamo
Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson (Kurt-Olov Göransson)
Mikaela Munck af Rosenschöld (Leif Olsson)
Hans Åsling
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén
Göte Norlander
Gunnar Hellström tom § 65 (Jonas Arnsten)
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten §§ 66-91
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

Folkpartiet - Liberalerna:
Jonne Danielsson
Gunilla Selander
Torbjörn Torstensson

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

10 juni 2014

2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 65
§ 82

L

Ja

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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

E

Nej

Nej

E
E

Nej
Nej

Nej
Nej

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Jon-Erik Hedman
Michael Sandberg

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

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

10 juni 2014

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 65
§ 82

L
L
E

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

L
L
L

Ja
Ja
Ja

Ja
Avst
Ja

E
33 L
11 E

Nej
24 Ja
21 Nej

44

45

22 Ja
20 Nej
1 Avst
43

§

Anteckningar

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

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

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson (Cecilia Johansson)
Clas Sundberg
Cecilia Johansson, ej §§ 85-91
Vid upprop

-
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