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Dnr KS 2011-000085

Öppnande
Ordförande, Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna till dagens möte och
öppnar sammanträdet klockan 10.00.
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 20 september och kallelsen har gått ut den 15 september
2011.
_____
Vid upprop noteras 37 ledamöter och 8 ersättare.
_____
Kommunfullmäktige får information enligt följande
* Folkhälsoarbete i länet, Göran Hallman, Kraft-projektet, Ingela Rönnestrand
* Kommunfullmäktiges presidium lämnar rapport angående uppdrag
* Aktuellt från kommunstyrelsen
- Regionförbundet
- Regionfrågan
- Naturbruksprogrammet/naturbruksgymnasiet
- Olika projekt, Pilotprojekt företagshälsovård, Mitt Skandinaviska
regionprojektet, Peak Innovation, Telefoni och bredband
* Utdelning av pris till ”Årets företagare”, Föllinge Hälsoprodukter AB.
_____
Följande frågor anmäls och får ställas
1
2
3

Justerandes signatur

Owen Laws, Mp, fråga till socialnämndens ordförande, Cristine Persson,
C, om kvinnojouren, finansiering och fortlevnad.
Eva Handmark, S, fråga till socialnämndens ordförande, Cristine Persson,
C, om kvinnojouren, finansiering och fortlevnad.
Britt Carlsson, S, fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Göte
W Swén, M, om skolan i Sånghusvallen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000085

Öppnande
4

Yvonne Rosvall, S, fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Karin Wallén, C, om rutiner i skola och förskola, som finns, för att
säkerställa att en händelse, likt den i Sigtuna, inte inträffar i vår kommun.
5
Jörgen Blom, V, fråga till kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg,
C, om fastigheten Torsta, Ås.
6
Jörgen Blom, V, fråga till kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg,
C, om utbildningen på Torsta, Ås.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000089

Frågor
1

Owen Laws, Mp, frågar socialnämndens ordförande, Cristine Persson,
C, om kvinnojouren, finansiering och fortlevnad.

2

Eva Handmark, S, frågar socialnämndens ordförande, Cristine Persson,
C, om kvinnojouren, finansiering och fortlevnad.
Cristine Persson, C, svarar att den 7 oktober kommer man vid ett möte,
där alla ordföranden från socialnämnder eller liknande i länet samt
socialchefer bjuds in till diskussion om Kvinnojouren. Länsstyrelsen med
projektet ”Våld i nära relationer” samt Kvinnojouren kommer att bjudas in
till mötet. I år har Krokoms kommun bidragit med 99.943 kronor.
Kvinnojouren är en förening som söker pengar för varje år. Tidigare har
socialnämnden tagit beslut, om bidrag, i februari men i år blev det i juni på
grund av att kommunen inte fått ansökan, tidigare. Information hade
istället gått till respektive ledamot i socialnämnden, vilket ledde till ett
senarelagt beslut. I årets beslut beslöt socialnämnden att för åren
2012 och 2013, behandla ansökan om bidrag vid decembermötet, innan
bidragsåret.

3

Britt Carlsson, S, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Göte
W Swén, M, om skolan i Sånghusvallen. När kan eleverna få flytta in och
vilka merkostnader har kommunen fått med anledning av förseningen.
Göte W Swén, M, svarar att en rekonstruktion av företaget pågår under
tre månader. En tidplan finns, som ännu inte är godkänd, om
färdigställande under vårterminen 2012. Göte W Swén, M, återkommer
med en redovisning samt kostnader vid nästa fullmäktige.

4

Yvonne Rosvall, S, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande
Karin Wallén, C, om rutiner i skola och förskola, som finns, för att
säkerställa att en händelse, likt den i Sigtuna, inte inträffar i vår kommun.
Karin Wallén, C, svarar med att redovisa för de väl fungerande rutiner
som kommunen har i dessa ärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000089

Frågor
5

Jörgen Blom, V, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg,
C, om fastigheten Torsta, Ås. Kommer Krokoms kommun att förvärva
Torsta? Har Landstinget ställt några krav eller önskemål i samband med
eventuellt förvärv och hur kommer Torsta i så fall att ägas?
Maria Söderberg, C, svarar att diskussioner förs med Landstinget. Det
finns en utredning i ärendet. Om kommunen förvärvar fastigheten måste
man veta i vilken form ägandet ska ske och Maria Söderberg, C,
återkommer med information då helheten finns.

6

Jörgen Blom, V, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg,
C, om utbildningen på Torsta, Ås samt om diskussioner, inom ramen för
Region Mittnorrland, har förts med Västernorrland om det.

Maria Söderberg, C, svarar att jord- och skogsbruksutbildningarna är
viktiga för länet. Ett Grönt centrum skulle kunna skapas för dessa
näringar. Några diskussioner har inte förts med Västernorrland.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000065

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet finns närvarande för att ställa frågor.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000119

Medborgarförslag om en helt ny idrottshall i Änge
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget enligt nedanstående.
___

Bakgrund
Elever vid Änge skola har kommit in med ett medborgarförslag om att bygga en
ny idrottshall i Änge.
Ny idrottshall i Änge har diskuterats under lång tid.
Den 18 april i år var kommunstyrelsens presidium inbjudna till Änge av
föreningarna i Offerdal och skolan för att diskutera möjligheten att förverkliga en
idrottshall.
Föreningslivet var bland annat representerade av representant från Offerdals
IF.
Alla var överens om att kommunen och föreningarna från Offerdal gemensamt
skall finna lösningar på både hur hallen ska byggas och hjälpas åt att finna
bästa möjliga finansiering för denna hall.
Ett nytt möte hölls den 28 juni där föreningslivet, Offerdals IF, Offerdalsbygden i
samverkan, Offerdals Friskvårdsförening samt skolan var representerade.
Där följande bestämdes att:
Föreningarna i Offerdalsbygden och skolan skall gemensamt träffas för att
komma överens om vilket behov av hall bygden har. Offerdals IF är sammankallande.
Olika finansieringar undersöks av kommunen, bland annat Idrottslyftet och
anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet.
Kommunen undersöker statusen på Änge gymnastikhall och bad för att kunna
bedöma vad som kan finnas kvar, simhall och omklädningsrum till exempel.
Ett nytt möte är bestämt till september, i Änge.
I kommunens budgetplan för investeringar finns medel för kommunal
medfinansiering av en ny hall i Änge.
Målsättningen är att en ny idrottshall ska stå klar i Änge under 2014.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om helt ny idrottshall i Änge
Hur hallen ska se ut, vilka funktioner som ska finnas mm ska beslutas i
samarbete med föreningarna i Offerdalsbygden.
Beredande förslag
Medborgarförslag
Utlåtande den 30 augusti 2011
Kommunstyrelsen den 7 september 2011, § 134
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bifalla
medborgarförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställarna
Änge skola

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2010-000241

Medborgarförslag om iordningsställande av elbelyst skidspår i Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat enligt barnoch utbildningsnämndens utlåtande.
__________________________

Bakgrund
En privatperson har inkommit med ett medborgarförslag om elbelyst skidspår i
Krokom.
Utlåtande från barn- och utbildningsnämnden
Elljusspåret på Nyheden byggdes av ideella krafter i slutet av 60-talet genom
Krokom/Dvärsätts IF. Vidare har föreningar som OK Storsjön och Tullus SG haft
ansvar för drift och skötsel genom åren. Elljusspåret togs bort 2007. Anledningen
var den höststorm som rasade 2006 som gjorde att elledningar och stolpar
raserades och blev farliga för allmänheten. Elljusspåret vid Hissmovallen togs bort
långt tidigare. Båda elljusspårens elbelysning var gammal och sliten och
skrotades.
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.
Framtiden
Den plats där det i framtiden är möjligt att åter bygga upp ett elljusspår är på
Nyheden eller som det egentligen heter, Krokoms Sportcentrum. Här finns även
närhet till omklädning vid Nyhedens sporthall. Det återstår att se om det går att
skriva nya markägaravtal, några sådana finns ej idag. Det är inte aktuellt att bygga
ett nytt elljusspår vid Hissmovallen då Krokom/Dvärsätts IF inte har något intresse
av detta idag. Några markägaravtal finns ej heller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 89 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
10

Dnr KS 2010-000241

Medborgarförslag om iordningsställande av elbelyst skidspår i Krokom
Sedan ett år tillbaka har Hissmofors Folketshusförening rustat upp och röjt den
gamla 7,5-rundan på Hissmofors/Nyheden. Detta skidspår var öppet vintern
2010/2011. Om föreningen vill vara med och bygga ett elljusspår är något som
kommer att diskuteras längre fram.
I den uppdaterade versionen av Lomtjärnsbladet som finns hos OK Storsjön finns
inga skidspår utritade. Om sedan sponsring på kan bli aktuellt får tiden utvisa,
föreningssponsring för drift av elljusspår i vår kommun är ringa idag.
Underlag för beslut
Medborgarförslag inkommet 18 oktober 2010
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Barn- och utbildningsnämnden 24 maj 2011, § 51
Tjänsteutlåtande 19 maj 2011
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 135
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkade att fullmäktige anser
medborgarförslaget vara besvarat enligt barn- och utbildningsnämndens
utlåtande.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avge svar
på medborgarförslaget enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. Till det
har kommit ett ändringsyrkande om att fullmäktige anser medborgarförslaget
vara besvarat enligt barn- och utbildningsnämndens utlåtande.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra. Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
_____
Kopia
Medborgarförslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2010-000260

Medborgarförslag om tjänst som fältarbetare
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, enligt socialnämndens
förslag.

Bakgrund
En privatperson har inkommit med ett medborgarförslag om att tillsammans
med övriga kommuner i länet inrätta en tjänst som fältarbetare.
Förslagsställaren anför som skäl att 40% av ungdomarna på gymnasierna i
Östersunds kommun kommer från länets övriga kommuner.
Socialnämndens förslag
Östersunds kommun har inte inkommit med begäran från länets övriga
kommuner om bidrag till fältarbetsgruppen.
Frågan har behandlats i chefsgruppen för kommunernas Individ- och
familjeomsorg (IFO-chefsgruppen), där det framhålls att behov att ytterligare
tjänst som fältarbetare inte föreligger
Redan idag sker viss fältverksamhet i samband med skolavslutningar och
Storsjöyran samt vid vissa andra större evenemang. Andra utåtriktade
aktiviteter, på ideell basis är Nattvandrande föräldrar och Grannsamverkan
som är en brottsförebyggande aktivitet i samarbete med polismyndigheten.
Bedömningen görs att det är angeläget för Krokoms kommun att fortsätta
utveckla lokala fältverksamhetsinsatser genom Rådet för folkhälsa,
barnkonventions- och brottsförebyggande arbete, som stödjer en redan
påbörjad förebyggande ANDT verksamhet (alkohol, narkotika, dopning och
tobak) inom ramen för Mobilisering mot droger i samverkan med
frivilligorganisationer och enskilda.
Underlag för beslut
Medborgarförslag november 2010
Socialnämnden 10 maj 2011
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 136

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2010-000260

Medborgarförslag om tjänst som fältarbetare
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yrkar avslag till medborgarförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Katarina Rosberg, S och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, enligt socialnämndens förslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2010-000278

Medborgarförslag om gratis tomter i Trångsviken
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
____
_____

Bakgrund
En privatperson har i medborgarförslag föreslagit att kommunen bör skänka
bort villatomter i Trångsviken för att stimulera ökad inflyttning.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag
Kommunen har tomter för försäljning till åretruntboende i ett flertal byar och
samhällen. Enligt gällande tomtpristaxa är priset per tomt inom detaljplan ca
50.000 kronor. Det får anses som en ringa kostnad i sammanhanget och
knappast kan vara avgörande för den enskildes beslut om uppförande av
åretruntbostad.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget om gratis tomter i Trångsviken.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 17 maj 2011, § 60
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 137
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar att fullmäktige byter ut samhällsbyggnadsnämndens
yttrande mot samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, enligt samhällsbyggnadsnämndens yttrande. Till det har
kommit ett ändringyrkande om att fullmäktige byter ut samhällsbyggnadsnämndens yttrande mot samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om gratis tomter i Trångsviken
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget inklusive
ändringsyrkandet.
Efter proposition på grundförslaget, inklusive ändringsyrkandet, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000101

Medborgarförslag om samhällsråd, rådet 20-65, bygderåd
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att bilda ett nytt
bygderåd eller instifta en ny tjänst som föreningsutvecklare.
___

Underlag för beslut
En privatperson har inkommit med ett medborgarförslag om samhällsråd, rådet
20-65 samt bygderåd.
I kommunen finns idag en idrottssamordnare, vars roll är att stötta ALL
föreningsverksamhet, samt en kultursamordnare som samarbetar med
föreningslivet i kommunen. Kommunens näringslivsavdelning har också
landsbygdsfrågor på sitt bord, med uppgift att bland annat stötta byalagen.
Hembygdsföreningar har ett eget forum på länsnivå, ”Heimbygda” och
bygdegårdsföreningarna har sin organisation ”Bygdegårdarnas riksförbund”, på
såväl riks som länsnivå. Efter samtal med ett antal föreningar vid en
Inspirationskväll för en tid sedan så kom den träffen fram till att det inte finns
något större behov av ytterligare råd. Varje enskild fråga styr vilken kontakt och
samarbete som behövs. Därför anser utredarna i tjänsteutlåtande att det inte
behövs något ytterligare råd eller föreningsutvecklare.
Förslagsställaren redovisar sitt medborgarförslag för fullmäktige.
Beredande förslag
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 138
Yrkanden/förslag
Britt Carlsson, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar att ordet ”inte” tas bort i förslag till beslut.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, ändringsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 92 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000101

Medborgarförslag om samhällsråd, rådet 20-65, bygderåd
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige avslå medborgarförslaget. Till det har kommit ett bifallsyrkande samt ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer ställa proposition på grundförslaget, bifall mot avslag. Efter
det ställer ordförande proposition på ändringsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
fullmäktige avslår medborgarförslaget.
Efter proposition på ändringsyrkandet om att ta bort ordet ”inte” finner
ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
17

Dnr KS 2010-000113

Medborgarförslag om bättre trafiksäkerhet samt trottoarer efter Offerdalsvägen,
Krokom
_________
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande yttrande från
bygg- och miljönämnden och stadsarkitekten, punkterna 1 och 2. Punkten 3 är
förslag från kommunstyrelsen.
1

Huvudmannaskapet måste redas ut innan beslut om åtgärder som
ska vidtas på Offerdalsvägen.

2

Huvudmannaskapet och ställningstagande till fördjupade studier av en
ombyggnad ska utredas under hösten 2011. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett diskussioner med Trafikverket.

3

Krokoms kommun begär hos Trafikverket att tung genomfartstrafik genom
Krokoms samhälle förbjuds snarast möjligt.
____

Bakgrund
En privatperson har inkommit med ett medborgarförslag om bättre
trafiksäkerhet samt trottoarer efter Offerdalsvägen.
Förslagsställaren redovisar sitt medborgarförslag för fullmäktige.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Bygg- och miljönämnden 19 maj 2011, 87
Yttrande från stadsarkitekt Anne Dahlgren 31 augusti 2011
Medborgarförslag
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 139
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Göte W Swén, M, Rolf Lilja, S och Jörgen Blom, V.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 93 (forts)

Sida
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Dnr KS 2010-000113

Medborgarförslag om bättre trafiksäkerhet samt trottoarer efter Offerdalsvägen
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget enligt yttrande från bygg- och miljönämnden och
stadsarkitekten samt en punkt 3 där kommunstyrelsen föreslår att kommunen,
hos Trafikverket, begär att tung genomfartstrafik, genom Krokoms samhälle,
förbjuds snarast möjligt.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 94

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
19

Dnr KS 2010-000120

Medborgarförslag, om café, skolcafé vid Nyhedens skola
Kommunfullmäktiges beslut
1

Medborgarförlslaget besvaras med följande;
Medborgarförslagsställarna har rätt i att det verkar finnas ett behov av ett
kvälls- och nattöppet café i Krokoms tätort. Kommunens ungdomskultursamordnare bekräftar det behovet, även andra ungdomar önskar sig det.
Däremot konstaterar ungdomskultursamordnaren, efter dialog med
Ungdomskulturrådet och några av de ungdomar som lämnat in förslaget,
att de ideella krafterna, idag, förmodligen inte mäktar med att ensamma
driva ett sådant café.
Krokoms kommer ger ett omfattande stöd till föreningslivet och det
möjliggör verksamheter som kommunen själv aldrig skulle ha råd eller
möjlighet att ensamt driva. Därför är kommunen, idag, inte beredd att ta på
sig att med enbart skattemedel starta och driva ett kvälls- och nattöppet
café. Däremot är kommunen beredd att titta på och underlätta för olika
lösningar för att kunna få till detta, i linje med motionärernas önskemål.
Just nu pågår ett omfattande planeringsarbete för att utveckla
Krokomsporten och Krokoms centrum. Frågan om ett kvälls- och nattöppet
café lämnas vidare till planeringsarbetet.
____
_____

Bakgrund
Elever föreslår i ett medborgarförslag att ett kvälls/nattöppet café ska införas i
Krokom.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Medborgarförslag
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 141
Yrkanden/förslag
Katarina Rosberg, S, yrkar bifall till medborgarförslaget samt att det lämnas till
barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för utredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 94 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
20

Dnr KS 2010-000120

Medborgarförslag, om café, skolcafé vid Nyhedens skola
Owen Laws, Mp, vill i ändringsyrkande att medborgarförslaget besvaras med
följande;
Motionärerna har rätt i att det verkar finnas ett behov av ett kvälls- och
nattöppet café i Krokoms tätort. Kommunens ungdomskultursamordnare
bekräftar det behovet även andra ungdomar önskar sig det. Däremot
konstaterar ungdomskultursamordnaren, efter dialog med Ungdomskulturrådet
och några av de ungdomar som lämnat in förslaget, att de ideella krafterna,
idag, förmodligen inte mäktar med att ensamma driva ett sådant café.
Krokoms kommun ger ett omfattande stöd till föreningslivet och det möjliggör
verksamheter som kommunen själv aldrig skulle ha råd eller möjlighet att
ensamt driva. Därför är kommunen, idag, inte beredd att ta på sig att med
enbart skattemedel starta och driva ett kvälls- och nattöppet café. Däremot är
kommunen beredd att titta på och underlätta för olika lösningar för att kunna få
till detta, i linje med motionärernas önskemål. Just nu pågår ett omfattande
planeringsarbete för att utveckla Krokomsporten och Krokoms centrum. Frågan
om ett kvälls- och nattöppet café lämnas vidare till planeringsarbetet.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Katarina Rosbergs, S, yrkande.
Christer Toft, S, yrkar bifall till till Katarina Rosbergs, S, yrkande.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit ett bifallsyrkande till
medborgarförslaget samt ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på ändringsyrkandet mot
grundförslaget. Sen ställer ordförande proposition på det förslag som bifalles,
bifall mot avslag.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på ändringsyrkandet mot grundförslaget finner ordförande att
fullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
Efter proposition på ändringsyrkandet, bifall mot avslag, finner ordförande att
fullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
Votering begärs.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 94 (forts)

Sida
21

Dnr KS 2010-000120

Medborgarförslag, om café, skolcafé vid Nyhedens skola
De som bifaller ändringsyrkandet röstar Ja och de som bifaller medborgarförslaget röstar Nej.
Med 24 Ja och 21 Nej finner ordförande att fullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställarna
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 95

Sida
22

Dnr KS 2010-000197

Taktil massage till boende inom särskilt boende
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige har tagit del av projektplanerna.

2

Kommunfullmäktige avslår begäran om extra anslag på 140.000 kronor
för taktil massage. Socialnämnden får återkomma i en senare
budgetprocess om den bedömer att taktil massage är en verksamhet
som ska finnas i nämnden
____
________

Underlag för beslut
Fullmäktige beslutade den 23 februari 2011 att uppdra till socialnämnden att
utreda frågan om taktil massage på särskilda boenden och återkomma med
förslag på hur ett försök/projekt kan genomföras.
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela medel för
utbildningssatsningar för personal inom äldreomsorgen 2011 och 2012. För
Krokoms kommuns del innebär det 217.200 kronor för 2011. Utbildning i taktil
massage är inte möjlig att finansiera med medel från statsbidraget. Kurser som
är möjliga att finansiera med statsbidraget är kurser som ingår i
gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram 2011 med inriktning mot äldre.
Från 2013 är det möjligt att söka medel från omvårdnadslyftet för
specialistkompetens.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 maj 2011
Kommunfullmäktiges protokoll 23 februari 2010
Projektplaner
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 140
Yrkanden/förslag
Eva Handmark, S, vill i ändringsyrkande att andra meningen som lyder
”Socialnämnden får återkomma i en senare budgetprocess om den bedömer att
taktil massage är en verksamhet som ska finnas i nämnden. Eva Handmark, S
vill att beslutet delas upp i två punkter;
1
Kommunfullmäktige tar del av projektplanerna.
2
Kommunfullmäktige avslår begäran om extra anslag på 140.000 kronor
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 95 (forts)

Sida
23

Dnr KS 2010-000197

Taktil massage till boende inom särskilt boende
Fullmäktige ajournerar sig klockan 14.25-14.30 för överläggningar.
_____
Jörgen Blom, V, vill i ändringsyrkande att socialnämnden ombeds återkomma i
en senare budgetprocess.
Cristine Persson, C, vill i ändringsyrkande att beslutet delas in i två punkter;
1
Kommunfullmäktige har tagit del av projektplanerna.
2
Kommunfullmäktige avslår begäran om extra anslag på 140.000 kronor
för taktil massage. Socialnämnden får återkomma i en senare
budgetprocess om den bedömer att taktil massage är en verksamhet
som ska finnas i nämndens verksamhet.
Christer Toft, S, yrkar bifall till oppositionens yrkanden.
Propositionsordning
Det finns två förslag och ordförande kommer att ställa dessa förslag mot
varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
fullmäktige bifaller yrkandet från Cristine Persson, C.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 96

Sida
24

Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1

Motionen, om S/S Thomée remitteras till kommunstyrelsen. Den ska vara
besvarad i kommunfullmäktige senast i februari 2012.

2

Medborgarförslaget ,om seniorlägenheter i centrala Krokom, remitteras till
kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast i
april 2012.
___

Motioner
1

Dnr KS 2011/222
Motion från Vänsterpartiet i Krokom om utredning av möjligheter till
övertagande av S/S Thomée från Östersund kommun.

Medborgarförslag
Dnr KS 2011/205
Medborgarförslag från privatpersoner om fler seniorboendelägenheter
i centrala Krokom.
_____
1

Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
Fullmäktiges presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 97

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
25

Dnr KS 2011-000091

Dialog med revisionen
Stefan Fax, revisor, berättar om en resa som revisorerna har gjort i kommunen.
De har besökt skolan i Änge, Hällebo serviceboende och servicekontoret i
Änge. Det var en lärorik resa.
Stefan Fax berättar även om en del rapporter som är på gång. Det är
delårsbokslut till kommunstyrelsen, kvalitet inom äldreomsorg till
socialnämnden, åtgärder mot arbetslöshet till socialnämnden samt
lönehantering till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 98

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
26

Dnr KS 2011-000170

Delårsrapport per juni 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2011, inklusive
rapport och prognos avseende verksamhetsmål.
___

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2011 upprättats och bokslut efter sex månader.
Dessutom är en uppföljning av verksamhetsmålen i nämnderna genomförd.
När det gäller nämndernas återrapportering av Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat sådan rapport på anvisad mall.
Dock så har vissa nämnder ibland inte angivit om de tror sig nå målet eller ej
vid årets slut.
För de mål där alla eller nästan alla svarat Ja, kan man dra slutsatsen att
nämndernas sammanlagda ansträngningar innebär att kommunens mål nås.
Detta gäller dock med självklarhet endast mål som är kvantitativt
uppföljningsbara. Dessa är målet för sjuktal och våra finansiella mål.
För övriga övergripande mål krävs en tolkning eller värdering av
verksamheternas gemensamma aktiviteter. Är det så att dessa självklart
innebär att ett övergripande mål nås? I så fall kan kommunstyrelsen svara Ja
för måluppfyllelse. Är det tvärtom så, att det står klart att alltför få nämnder
svarat Ja, eller till och med svarat nej, bör kommunstyrelsen svara Nej på det
övergripande målet.
Eftersom de flesta av kommunens övergripande mål är så pass övergripande
och är mer av typen inriktningsmål, bör KS även efter värdering av nämndernas
sammanlagda aktiviteter kunna ange plus (+) eller minus (-), inte för total
måluppfyllelse på den övergripande nivån, men väl att verksamheterna i
huvudsak arbetar mot det uppsatta målet, och att deras gemensamma
ansträngningar kan antas bidra till att vi kommer närmare målet. Om vi inte kan
dra några slutsatser alls, bör fältet för prognos lämnas tomt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 98 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
27

Dnr KS 2011-000170

Delårsrapport per juni 2011
I den målsammanställning som finns i delårsrapporten inför kommunstyrelsens
sammanträde, finns förslag angivna att ta ställning till.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 31 augusti 2011
Delårsrapport för Krokoms kommun per juni 2011.
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 125
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapport per juni 2011, inklusive rapport och prognos
avseende verksamhetsmål.
Rolf Lilja, S, yrkar att fullmäktige beslutar att nämnder och styrelsen utvecklar
nyckeltal och sätter mål i sina verksamheter så att det går att se om god
ekonomisk hushållning har uppnåtts eller ej.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, yrkande.
Yttrar sig gör också Stefan Fax, revisor.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
delårsrapport per juni 2011, inklusive rapport och prognos avseende
verksamhetsmål. Till det har kommit ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer ställa proposition på tilläggsyrkandet och sedan ställs
proposition på grundförslaget.
Propositionsordningen godkännes
Efter proposition på tilläggsyrkandet, bifall mot avslag, finner ordförande att
fullmäktige avslår det.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 98 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000170

Delårsrapport per juni 2011
Reservation
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget yrkande.
_____
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 99

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
29

Dnr KS 2011-000220

Tilläggsanslag för hyror, kost och lokalvård
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag för hyror och lokalvård
med 405 tkr 2011.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har meddelat att barngrupperna i Åsområdet
ökar mer än beräknat och från och med höstterminen 2011 och året ut
föreligger ett lokalbehov för en ytterligare förskoleavdelning. Provisoriska
lokaler finns redan etablerade på området och kommunen har ställt frågan till
NCC om fortsatt förhyrning året ut till en kostnad om cirka 255 tkr. Förutom
hyreskostnader tillkommer kost- och lokalvårdskostnader om cirka 150 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 juni 2011
Ordförandebeslut 13 juni 2011
Kommunstyrelsen 22 juni 2011, § 120
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar avslag till grundförslaget som föreslår fullmäktige besluta
om tilläggsanslag för hyror och lokalvård med 405 tkr, 2011.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
om tilläggsanslag för hyror och lokalvård med 405 tkr 2011. Till det har kommit
ett avslagsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget, bifall mot avslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 99 (forts)

Dnr KS 2011-000220

Tilläggsanslag för hyror, kost och lokalvård
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna anmäler
reservation till förmån för eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sida
30

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000159

Kommuninvest, ”Tydligt medlemsansvar”
Kommunfullmäktiges beslut
1

att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i
föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,

2

att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt
”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993,

3

att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens
ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar
avseende derivat,

4

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i
förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.
_

Bakgrund
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid
stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal
som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.
Krokoms kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år
2005. Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får
svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än
vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och
kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga
kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för
Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i
Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett
solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 100 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Dnr KS 2011-000159

Kommuninvest, ”Tydligt medlemsansvar”
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering
ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut.
Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om
snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas
i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre
betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av
försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i
upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen.
Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest
vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet
föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag.
Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i
övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom
tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir
tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat
medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett
totalansvar för verksamheten, inte ändras.
Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska
någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte
behöva göras inom överskådlig tid.
Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av
utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats
vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren 2011.
Övrigt
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen.
Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger
på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga
medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning
för att kunna låna pengar från Kommuninvest.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
32

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 100 (forts)

Dnr KS 2011-000159

Kommuninvest, ”Tydligt medlemsansvar”
Underlag för beslut
Avtalshandlingar, information mm från Kommuninvest 2011
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 128
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
ingå nytt regressavtal och att ingå avtal gällande kommunens ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef bemyndigas att
underteckna avtalen, för kommunens räkning.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommuninvest

Utdragsbestyrkande

Sida
33

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 101

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
34

Dnr KS 2011-000243

Reglemente barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar uppdaterat reglemente, för barn- och
utbildningsnämnden, med den nya enklare skrivningen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
En revidering av ”Reglemente för barn- och utbildningsnämnden” är utformad.
Anledningen är lagändringar i Skollagen (1985:1100) beslutat den 29 april
2009. Ett nytt begrepp ”pedagogisk omsorg” infördes och ersätter
familjedaghem. Kommunens tillstånd till enskild verksamhet är ersatt med ett
godkännande.
En revidering av § 16 utskott i ”Reglemente för barn- och utbildningsnämnden”
Följande formulering utgår:
De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet bör av utskottet om
beredning behövs.
Ordföranden eller under hans/hennes inseende överlämnar sådana ärenden till
utskottet.
När ärendet beretts skall förslag till beslut framläggas till nämnden i form av
utlåtande från nämndens ordförande, vice ordförande alternativ från
tjänsteman.
Ersätt med:
De ärenden som ska avgöras av nämnden ska beredas av utskottet, om
beredning behövs. Ordförande har ansvar för att överlämna sådana ärenden till
utskottet. När ärendet beretts i arbetsutskottet lägger utskottet fram ett förslag
till beslut till nämnden. Alternativt ska förslag till beslut, till nämnden, lämnas i
form av utlåtande från nämndens ordförande, 1:e vice ordförande eller från
tjänsteman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Ks § 101 (forts)

Dnr KS 2011-000243

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Underlag för beslut
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 24 februari 2011
Barn- och utbildningsnämnden 9 juni 2011, § 57
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 129
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till den nya enklare skrivningen som
presenteras för fullmäktige vid dagens möte
Propositionsordning
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige anta uppdaterat
reglemente, för barn- och utbildningsnämnden, enligt den nya enklare
skrivningen.
Efter proposition på förslaget, med den nya enklare skrivningen, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 102

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
36

Dnr KS 2011-000191

Höjning av avgiften för trygghetslarm
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar höja avgiften för trygghetslarm till 200
kronor per månad, enligt socialnämndens önskemål. Taxan gäller från och
med den 1 november 2011.
____________________________

Underlag för beslut
Krokoms kommun står inför att Telia har inlett ett arbete med att riva delar av
sina telefonstationer och detta innebär att delar av fasta nätet ersätts med
mobil-telefoni. Laxviken är den första station som stängs under juni månad.
För att säkerställa att ingen trygghetslarmsabonnent hamnar i situationen av att
larmet slutar fungera behöver kommunen införskaffa GSM-baserad trygghetstelefon. Även personer med IP-telefoni är i behov av samma lösning.
Införskaffandet av ny GSM-teknik kan komma att öka kostnaderna för
kommunen varför man nu vill höja avgiften för trygghetslarm. Nuvarande
avgiften är på 120 kronor och har inte höjts sedan 2002.
Avgiften för trygghetslarmet ingår i maxtaxan som under 2011 uppgår till 1.712
kronor för hemtjänsten.
Underlag för beslut
Socialnämnden den 10 maj 2011, § 71
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 131
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, vill i tilläggsyrkande att taxan ska gälla från och med den 1
november 2011.
Mona Puttick, V, yrkar att avgiften höjs till 200 kronor per månad, delat på 3 år,
att gälla från och med den 1 januari 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 102 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000191

Höjning av avgiften för trygghetslarm
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige höja avgiften för
trygghetslarm till 200 kronor per månad, enligt socialnämndens önskemål. Till
det har kommit ett tilläggsyrkande samt ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandet om att taxan ska gälla från och med den 1 november 2011, mot
ändringsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet om att
taxan ska gälla från och med den 1 november 2011, mot ändringsyrkandet om
att avgiften höjs till 200 kronor per månad, delat på 3 år, att gälla från och med
den 1 januari 2012 finner ordförande att fullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Vänsterpartiet anmäler gruppreservation.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 103

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
38

Dnr KS 2011-000005

Uttalande ny kollektivtrafiklag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande uttalande
1
Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari 2012 ger
kollektivtrafikföretag möjlighet att fritt etablera kommersiell kollektivtrafik
inom alla geografiska marknadssegment, med endast två veckors varsel.
En sådan etablering sker dock på marknadsmässiga villkor och utan
någon subvention. Då kollektivtrafiken idag är subventionerad till närmare
50% över skattsedeln kommer troligen inte den fria etableringsrätten
påverka glesbygds- och annan mindre lönsam trafik. Troligen blir endast
lönsamma linjer såsom Östersund-Ås, i Krokoms kommun, attraktiva för
kommersiell trafik omfattande samtliga eller ett urval av dygnets turer. Det
är dock i dagsläget inte möjligt att bedöma hur detta kommer att utvecklas,
varken ekonomiskt eller samordningsmässigt. Kommunstyrelsen
förutsätter att Regionförbundet Jämtlands län, som kollektivtrafikmyndighet, noggrant kommer att följa utvecklingen för hela länet. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp utvecklingen för Krokoms del.

Vid kommunfullmäktiges möte den 16 juni 2011 beslutades att förslag till
uttalande om den nya kollektivtrafiklagen skulle remitteras till kommunstyrelsen
för beredning och beslutas vid fulllmäktige den 28 september 2011.
Uttalandet var ett yrkande från Rolf Lilja, S där han vill att Krokoms
kommunfullmäktige uttalar sin starka oro över att den nya kollektivtrafiklagen
kommer att utarma busstrafiken i kommunens mer glesbefolkade områden.
Man kan där befara att kommersiella bussföretag inte kommer att bedriva
regional kollektivtrafik.
Det beslutades att uttalandet skulle beredas i kommunstyrelsen för att sedan
återkomma till fullmäktige, för beslut.
Underlag för beslut
Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 79
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 133

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 103 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000005

Uttalande ny kollektivtrafiklag
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, föreslår följande uttalande, ställt till Sveriges Riksdag och Sveriges
Kommuner och Landsting;
Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari 2012 ger
kollektivtrafikföretag möjlighet att fritt etablera kommersiell kollektivtrafik inom
alla geografiska marknadssegment, detta med endast två veckors varsel. Då
en sådan etablering sker på marknadsmässiga villkor och utan subvention från
samhällets sida, kommer endast kraftigt lönsamma linjer och ett urval av
dygnets turer att bli aktuella för privata trafikföretag, medan samhället,
skattebetalarna, får subventionera olönsam trafik. En sådan utveckling är djupt
olycklig och gör det på sikt omöjligt att upprätthålla en fungerande kollektivtrafik
på landsbygden. Återigen drabbas Sveriges landsbygd av den orättfärdiga
politik som förs av den borgerliga regeringen.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget samt avslag till Rolf Liljas, S,
förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, förslag.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, yrkande.
Yttrar sig gör också Anton Moberg, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit ett yrkande från Rolf
Lilja, S.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de två förslagen, mot varandra, finner ordförande att
fullmäktige bifaller grundförslaget.
Votering begärs
_____
Ajournering begärs klockan 16.20-16.35.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 103 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000005

Uttalande ny kollektivtrafiklag
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller Rolf Liljas, S,
yrkande röstar Nej.
Med 22 Ja, 20 Nej och 2 som Avstår finner ordförande att fullmäktige har bifallit
grundförslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna anmäler
reservation till förmån för eget uttalande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Sveriges Riksdag
Sveriges Kommuner och Landsting

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 104

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000095

Motion om information/utbildning kring avvikelserapportering och Lex Sarah för
personal och chefer i äldreboenden i Krokom
___
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar del av motionen med motivering att
befintliga rutiner och kontinuerlig utbildning i avvikelserapportering och
Lex Sarah redan finns och görs för personal på särskilt boende och
kommer även fortsättningsvis att göras.

2

Kommunfullmäktige avslår del av motionen, där motionären yrkar att
socialnämnden och anhöriga deltar på föreslagen utbildning, med
motivering att socialnämnden delges avvikelserapportering vid varje
sammanträde. Anhöriga informeras av verksamheten om vad som gäller
vid avvikelser.
____
___

Bakgrund
Vänsterpartiet i Krokom yrkar att Krokoms kommuns äldreboenden, inklusive
de som ligger på entreprenader, ska genomgå ett utbildningstillfälle kring
avvikelserapportering och Lex Sarah där representanter från anhöriga och
nämnden deltar.
Socialnämnden har under en längre tid betonat vikten av att
avvikelserapporteringar sker både vad gäller Socialtjänstlagen och Hälso- och
sjukvårdslagen. Vid möte och intervjuer gav personalen vid Solbacka särskilda
boende uttryck för att det finns en osäkerhet om vad som ska anmälas som
avvikelse, när det gäller Socialtjänstlagen.
När det gäller avvikelserapportering och Lex Sarah finns tydliga rutiner
framtagna. Inkomna avvikelserapporter delges socialnämnden vid varje
sammanträde. Anhöriga informeras av verksamheten vad som gäller
avvikelserapportering.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Socialnämnden 21 juni 2011, § 100

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 104 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000095

Motion om information/utbildning kring avvikelserapportering och Lex Sarah för
personal och chefer i äldreboenden i Krokom
___
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, vill i ändringsyrkande att fullmäktige besvarar del av
motionen med motivering att befintliga rutiner och kontinuerlig utbildning i
avvikelserapportering och Lex Sarah redan finns och görs för personal på
särskilt boende och kommer även fortsättningsvis att göras.
Fullmäktige avslår del av motionen, där motionären yrkar att socialnämnden
och anhöriga deltar på föreslagen utbildning, med motivering att socialnämnden
delges avvikelserapportering vid varje sammanträde. Anhöriga informeras av
verksamheten om vad som gäller vid avvikelser.
Christer Toft, S, yrkar bifall till motionen.
Anette Levander, Mp, yrkar bifall till Cristine Perssons, C, ändringsyrkande.
Yttrar sig gör också Jessika Svensson, V, Lisa Sallin, M, Mona Puttick, V,
Anton Moberg, M, Jörgen Blom, V och Christer Toft, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige avslå motionen
med motivering att befintliga rutiner och kontinuerlig utbildning i avvikelserapportering och Lex Sarah redan görs och kommer även fortsättningsvis att
göras. Förslaget är i enlighet med socialnämndens yttrande. Till det har
inkommit ett ändringsyrkande samt ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget mot
ändringsyrkande och sedan ställs proposition på det förslag som fullmäktige
bifaller, där, mot bifall till motionen.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att
fullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
Efter proposition på ändringsyrkandet mot bifall till motionen finner ordförande
att fullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 104 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000095

Motion om information/utbildning kring avvikelserapportering och Lex Sarah för
personal och chefer i äldreboenden i Krokom
___
Votering begärs
De som bifaller ändringsyrkandet röstar Ja och de som bifaller motionen röstar
Nej. Med 25 Ja och 19 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
ändringsyrkandet.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 105

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
44

Dnr KS 2011-000100

Motion, tilläggstjänster inom entreprenörer, hemtjänst och äldrevård
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår yrkandet avseende tillämpning av regelverk för
tilläggstjänster, enligt socialnämndens yttrande.

2

Kommunfullmäktige avslår yrkandet om att upprätta system för bedömning
om skälighet i prissättningen av detsamma, enligt socialnämndens
yttrande.
____
___

Bakgrund
Vänsterpartiet yrkar att Krokoms kommun har samma regelverk när det gäller
tilläggstjänster för alla utförare av hemtjänst, där alla utförare ska erbjuda
tilläggstjänster till skälig ersättning.
Vänsterpartiet yrkar också att man utarbetar system som möjliggör för
kommunen att bedöma om de eventuella tilläggstjänsterna som erbjuds,
erbjuds till skälig ersättning.
Kommunen har inte utformat något regelverk för tilläggstjänster i något fall. Det
finns således inget regelverk att tillämpa avseende tilläggstjänster. Godkända
leverantörer inom LOV (Lag om Valfrihetssystem), kan utanför den
biståndsprövade insatsen erbjuda tilläggstjänster, så kallade hushållsnära
tjänster. Sådana tjänster kan även Förenade Care AB erbjuda till den som så
efterfrågar tjänsten.
Den egna regin, kommunens hemtjänst, bör inte erbjuda hushållsnära tjänster,
eftersom dessa tjänster erbjuds på en marknad där kommersiellt företagande är
etablerat.
I 2 kap 7 § Kommunallagen klarläggs att kommunen eller landstinget får driva
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller
landstinget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Kf § 105 (forts)
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Dnr KS 2011-000100

Motion, tilläggstjänster inom entreprenörer, hemtjänst och äldrevård
Med hänvisning till vad Kommunallagen föreskriver, rörande kommunerna och
landstingens förutsättningar för att driva näringsverksamhet, bör kommunen
eller landstinget avstå från att etablera sig på en fungerande marknad där privat
näringsverksamhet är etablerad.
Beträffande tilläggstjänster som erbjuds till skälig ersättning, bör inte
kommunen blanda sig i prissättningen. Prissättningen bör lämnas till företaget
som erbjuder tjänsten. Om ersättningen är skälig eller inte bör avgöras av den
som är intresserad av att köpa tjänsten.
Underlag för beslut
Motion om tilläggstjänster inom entreprenörer, hemtjänst och äldrevård
Socialnämnden 21 juni 2011, § 101
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 143
Yrkanden/förslag
Jessika Svensson, V och Cristine Persson, C, yttrar sig
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
yrkandet avseende tillämpning av regelverk för tilläggstjänster.
Kommunfullmäktige föreslås även avslå yrkandet om att upprätta system för
bedömning om skälighet i prissättningen av detsamma.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 106

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 september 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000097

Motion, nollvikarier och inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst
och äldreboende i Föllinge_______________________________________
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets yrkande, avseende redovisning
av eventuella nollvikarier i bemanning, enligt socialnämndens yttrande.

2

Kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets yrkande, med krav på att
entreprenörer ska köpa timvikarier från kommunens resurspool, enligt
socialnämnden yttrande.
____
___

Bakgrund
Vänsterpartiet i Krokom yrkar att krokoms kommun avtalar med Förenade Care
AB att företaget ska:
- redovisa eventuella nollvikariat/avvikelser i bemanning
- för att förhindra nollvikariat ska Förenade Care AB åläggas att köpa in
timvikarier från Krokoms kommuns resurspool.
Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende, har utrett frågan och föredrar
ärendet.
I avtalet med Förenade Care AB, punkt 5 Kvalitet samt i punkt 5:1
Kvalitetsarbete föreskrivs att ”Entreprenören ansvarar för att kvalitetssystem
uppfyller de föreskrifter och allmänna råd som anges i SOFS 2006:11 (S) och
SOFS 2005:12 (M). Entreprenörens kvalitetssystem ska inkludera rutiner för
kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning av verksamheten”.
I SOFS 2006:11 (S) Föreskrifter och allmänna råd angående personal och
kompetensförsörjning 5 § anges
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att fortlöpande
kontrollera att
1. Det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag.
2. Personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna.
3. Personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som
svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutveckling inom
verksamhetsområdet.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000097

Motion om nollvikarier och inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst
och äldreboende i Föllinge
___
Punkt 1 föreskrifterna handlar om bemanning i betydelsen att socialnämnden,
när som helst, på förfrågan, ska få information om det aktuella
bemanningsläget. Det för att kunna göra bedömningar om resurser finns
tillgängliga för att utföra socialtjänstens uppdrag. Föreskrifterna reglerar alltså
inte bemanning i nyckeltal eller dylikt.
Föreskrifterna ställer inte krav på fortlöpande redovisning enligt motionens
yrkande. Ledningssystemet ska säkerställa att rutiner finns för att fortlöpande
kontrollera bemanningen. Enligt uppgift från Förenade Care AB görs
bedömningar kontinuerligt avseende avvikelser mot grundbemanning. Är någon
medarbetare frånvarande samråder chef, sjuksköterska och personalgrupp om
vikarie ska rekryteras. Bedömningen görs i förhållande till den aktuella
situationen och som krävs i bemanning för att kunna utföra socialtjänstens
uppdrag.
Socialförvaltningen är av uppfattningen att på det sätt som uppföljningen
genomförs, enligt avtalet, finns det inte anledning att kräva fortlöpande
redovisning av så kallade nollvikariat.
Beträffande yrkandet om att entreprenören ska åläggas att köpa timvikarier från
kommunens resurspool så är ett sådant krav inte förenligt med det avtal som är
upprättat och överenskommet med entreprenören. Förenade Care AB har frihet
att driva verksamhet på det sätt som företaget bestämt och utvecklat metod för.
Underlag för beslut
Motion om nollvikarier och inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst
och äldreboende i Föllinge
Tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2011
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Socialnämnden 21 juni 2011, § 103
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 144
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Dnr KS 2011-000097

Motion om nollvikarier och inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst
och äldreboende i Föllinge
___
Yrkanden/förslag
Jessika Svensson, V, yrkar bifall till punkterna 1 och 2 i motionen som föreslår
att Krokoms kommun avtalar med Förenade Care att;
* Redovisa eventuella nollvikariat/avvikelser i bemanning
* För att förhindra nollvikariat ska Förenade Care åläggas att köpa in
timvikarier från Krokoms kommuns resurspool
Elisabeth Svensson, M, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår fullmäktige
avslå Vänsterpartiets yrkande, avseende redovisning av eventuella nollvikarier i
bemanning, enligt socialnämndens yttrande.
Kommunfullmäktige föreslås även avslå Vänsterpartiets yrkande, med krav på
att entreprenörer ska köpa timvikarier från kommunens resurspool, enligt
socialnämnden yttrande.
Christer Toft, S, yrkar bifall till punkten 1 i motionen
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit ett bifallsyrkande till
motionens två punkter samt ett bifallsyrkande till punkten 1 i motionen.
Ordförande kommer att ställa bifall till motionen mot grundförslaget.
Efter proposition på bifall till motionen mot grundförslaget finner ordförande att
fullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för eget yrkande.
_____

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000097

Motion om nollvikarier och inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst
och äldreboende i Föllinge
___
Katarina Rosberg, S, deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
och lämnar därför möteslokalen.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Socialnämnden
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Dnr KS 2011-000132

Motion om strategi för medborgardialog
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen om att ta fram en strategi för
utvecklad medborgardialog med hjälp av ny teknik.

2

Kommunfullmäktige beslutar att strategin ska ta hänsyn till den
socioekonomiska skillnaden som finns i befolkningens tillgång till Internet
och därmed tillgång till olika sociala medier

Bakgrund
Mi Bringsaas, S, föreslår i en motion att Krokoms kommun ska ta fram en
strategi för utvecklad medborgardialog med hjälp av ny teknik.
Sedan våren 2011 ingår Sara Strandberg (adm. chef) samt Åsa Sjödin
(kommunikatör) i ett nätverk inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) för
att utveckla medborgardialog. Representanter från kommunens politiker finns
också med i ett nätverk för kommunpolitiker. En strategi för hur Krokoms
kommun vill utveckla dialogen med medborgaren förväntas antas under 2012.
Nätverket för medborgardialog pågår fram till juni 2014.
I den kommunikationsplattform som förväntas antas under hösten finns tydliga
exempel på hur Krokoms kommun kommer att utveckla dialogen med
medborgaren exempelvis i arbetet med översiktsplanen samt att arbeta fram en
policy för sociala medier.
Krokoms kommun kommer således aktivt arbeta för att utveckla
medborgardialog parallellt med att utveckla kommunikationen med
medborgaren via olika kanaler.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 4 juli 2011
Motion till kommunfullmäktige – Mi Bringsaas (S)
Kommunstyrelsen 7 september 2011, § 145
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Dnr KS 2011-000132

Motion om strategi för medborgardialog
Yrkanden/förslag
Anette Levander, Mp, vill i tilläggsyrkande att strategin ska ta hänsyn till den
socioekonomiska skillnaden som finns i befolkningens tillgång till Internet och
därmed tillgång till olika sociala medier.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen om att ta fram en strategi för utvecklad medborgardialog med hjälp av
ny teknik. Till det har kommit ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer första att ställa proposition på grundförslaget och sedan
ställs proposition på tilläggsyrkandet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Sara Strandberg, administrativ chef
Åsa Sjödin, kommunikatör
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Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Markus Erikssons, Fp, avsägelse som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i
valnämnden.

2

Som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden väljs Agneta
Gabrielsson, Fp.

3

Som ny ersättare i Valnämnden väljs Jonne Danielsson, Fp.

4

Som ny ersättare, för Centerpartiet, i Krokomsbostäder AB väljs Britt
Larsson, C.

5

Som ny ersättare, för Kristdemokraterna, i kommunstyrelsen väljs
Marita Lindh, Kd.

6

Som ny ersättare, för Kristdemokraterna, i valnämnden väljs Kjell
Sundholm, Kd.

Marcus Eriksson, Fp, avsäger sig förtroendeuppdrag som ledamot i barnoch utbildningsnämnden samt som ersättare i valnämnden.
_____
Val av ny ersättare, för Centerpartiet, i Krokomsbostäder.
_____
Val av ny ersättare, för Kd, i kommunstyrelsen samt i valnämnden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De valda
De avgångna
Barn- och utbildningsnämnden
Valnämnden
Krokomsbostäder AB
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Dnr KS 2011-000278

Kommunfullmäktige delges följande handlingar
Dnr 3
1
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110906, beslut angående antagande av
detaljplan för Rödöns Prästbord 1:3 m.fl.

2
3

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: 110526, styrelsemötesprotokoll
Socialnämnden: 110706, kvartalsrapport till Socialstyrelsen, andra
kvartalet

4

Dnr 28
Privatperson: 1106, Nackas biblioteksstrategi

5

Östersunds kommun: 110620, årsredovisning 2010

6

Östersund kommun: 110620, tillägg till översiktsplan, vindkraft i
Östersunds kommun - information om antagande i Kf 110317

7

Dnr KS 10/245
Samhällsbyggnadsnämnden: 110901, protokollsutdrag Saby § 74 medborgarförslag om återvinningsstation i Dvärsätt

8

Dnr KS 10/276
Samhällsbyggnadsnämnden: 110517, protokollsutdrag Saby § 61 medborgarförslag om belysning m.m. vid Ås återvinningsstation

9

10

Dnr KS 10/277
Bygg- och miljönämnden: 110519, protokollsutdrag Bom § 86 - beslut om
medborgarförslag gällande övergångsställe över Föllingevägen mellan
Krokoms Wärdshus och Krokomsporten
Dnr KS 11/032
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110607, nya ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige

11

Dnr KS 11/110
Kommunfullmäktiges presidium: 110912, minnesanteckningar

12

Dnr KS 11/141
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner: 110913, nyhetsbrev
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Kf § 109 (forts)
Meddelanden

13

14

15

Dnr KS 11/164
Kammarrätten i Sundsvall: 110809, beslut angående inhibition i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)
Förvaltningsrätten i Härnösand: 110714, beslut angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); nu fråga om inhibition
Dnr KS 11/231
Jämtlands läns landsting: 110407, landstingets ungdomsting 2011

16

Dnr KS 11/232
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110530, protokoll tillsyn av överförmyndarnämnden i Krokoms kommun

17

Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

B

C

Justerandes signatur

Dnr KS 10/063
Motion från Sture Marklund, V, om kommunägda vindkraftverk.
Motionen går till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid
fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/118
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om frukost på
skolan. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28
april 2010.
Dnr KS 10/121
Medborgarförslag från privatperson, om lekplats och belysningsstolpar
samt sönderkörda trottoarer och skyltar i Krokoms samhälle. Förslaget
remitteras till Krokomsbostäder AB för att sedan beslutas i fullmäktige.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 9 juni 2010.
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Justerandes signatur

Dnr KS 10/202
Motion från Sture Marklund, V, om Önsjöns badplats. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid fullmäktiges
möte den 29 september 2010.
Dnr KS 11/067
Medborgarförslag från privatperson angående förbättring av
trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms samhälle. Ärendet
remitteras till bygg- och miljönämnden. Ärendet beslutas i fullmäktige i
september 2011.
Dnr KS 11/093
Medborgarförslag från privatperson, om cykelväg Ås Dvärsätt/Krokom samt säkra överfarter i Ås. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i fullmäktige senast oktober 2011.
Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/094
Medborgarförslag från privatperson angående
Kulturhus/samlingslokal/bygdegård/Folkets hus/medborgarhus i Krokoms
centrum.Förslaget remitteras till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet beslutas i fullmäktige i september
2011.
Dnr KS 11/096
Motion från Jessica Svensson, Vänsterpartiet angående uppföljning av
kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns äldreboende. Motionen
remitteras till Socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte
den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
Dnr KS 11/098
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående möjlighet till att
ha icke sekretessbelagt schema tillgängligt för boende och anhöriga
inom Krokoms kommuns äldreboende (även inom Förenade Care).
Motionen remitteras till socialnämnden. Motionen anmäldes vid
fullmäktiges möte den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast
inom ett år.
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Dnr KS 11/113
Medborgarförslag från elever om högre kvalité på skolmaten för en bättre
skoldag. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige senast september 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/114
Medborgarförslag från elever om bussförbindelser. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober 2011. Anmäldes
vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/115
Medborgarförslag från elever om toaletterna på Cederbergskolan.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att beslutas i
fullmäktige senast september 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/116
Medborgarförslag från elever om ett levande centrum i Krokom. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast
oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/117
Medborgarförslag från elever om busskort till alla elever på högstadiet.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/118
Medborgarförslag från elever om tätare förbindelser till glesbygden.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/120
Medborgarförslag från elever, om bärbara datorer till årskurs 8-9 på Ås
skola. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige senast september 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
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Dnr KS 11/121
Medborgarförslag från elever om allmän översyn av regelverket för
skolskjutsar och busskort. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i fullmäktige senast oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj
2011.
Dnr KS 11/133
Motion från Mi Bringsaas, S, ”Med tillgänglighet i tankarna”. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att beslutas i fullmäktige
senast oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/168
Medborgarförslag från privatperson om nytt övergångställe och
cykelöverfart på väg 611, Offerdalsvägen. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober 2011.
Tillägg från fullmäktige; att även se över möjlighet till trafikljus. Anmäldes
vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/171
Medborgarförslag från privatperson om att omvandla Rösta i Ås till
ett attraktivt äldre/seniorboende med hälsa och trädgårdsinriktning.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast
oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/175
Medborgarförslag, från privatperson, om iordningställande av lokal
för flottningsmuseum remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
besvarande och beslut i nämnden senast den 13 december 2011.
Dnr KS 11/177
Motion från Jörgen Blom, V, ”Nyckellösa låssystem inom hemvården”.
Motionen remitteras till socialnämnden för att beslutas i fullmäktige senast
oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/178
Motion från Jenny Palin, S och Jörgen Blom, V, om uppföljning av elever
från Krokoms kommun i Jämtlands Gymnasieförbund. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast oktober 2011.
Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 11/204
Medborgarförslag, från privatpersoner, om Science center, KOMTEK i
Krokoms kommun, remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
besvarande och beslut i nämnden senast i april
2012.
Dnr KS 11/206
Medborgarförslag, från privatperson, om ”Trafiksäkerhetsförslag på
väg 611, Offerdalsvägen, samt Strandvägen och Snickerivägen”
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande och beslut i
nämnden senast i januari 2012.
Dnr KS 11/207
Medborgarförslag från privatpersoner, om ”Byutvecklingsplan för Krokoms
samhälle” remitteras till kommunstyrelsen för besvarande och beslut i
styrelsen senast i juni 2012.
Dnr KS 11/208
Medborgarförslag, från privatperson, om ”Översyn-komplettering av
skyltning till serviceinrättningar, samt förbättrade parkeringsmöjligheter i
Krokoms centrum” remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande och beslut i nämnden senast den 13 december 2011.
Dnr KS 11/209
Medborgarförslag, från privatpersoner, om kostnadsfri skolskjuts
Ytterån-Dvärsätt remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
besvarande och beslut i nämnden senast den 15 november 2011.
Dnr KS 11/210
Medborgarförslag, från privatpersoner, om konsekvensanalys som
instrument under beredning av verksamhetsförändringar inom skola
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande och beslut i styrelsen
senast den 16 november 2011.
Dnr KS 11/211
Motion från Judith Hult, S, om barnfattigdom remitteras till socialnämnden.
Motionen besvaras i kommunfullmäktige senast den 7 december 2011.
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Cc

Dnr KS 11/222
Motion, från Vänsterpartiet, om utredning av möjligheter till övertagande
av S/S Thomée från Östersunds kommun.

Dnr KS 11/205
Dd Medborgarförslag, från privatperson, om fler seniorlägenheter i
centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. Den
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast i april 2012.
_____

Justerandes signatur
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Avslutning
Ordförande tackar kommunfullmäktige för dagens möte.
_____
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Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Anton Moberg
Ingela Rönnestrand
Tomas Orell (Marcus Färnström)
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Carlolof Hallström
Marcus Färnström
Johnny Olofsson
Tommy Sjödin
Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson
Mikaela Munck af Rosenschöld
Hans Åsling
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén
Göte Norlander (Kurt-Olov Göransson)
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson
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Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

28 september 2011

2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 94
§ 103

§ 104

L

Ja

Ja

Ja

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

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

E

Nej

-

-

E

Nej

Nej

Nej

E

Nej

Nej

Nej

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Lena Persson
Marita Lindh

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson (Judith Hult)
Christer Toft
Katarina Rosberg
Stefan Wikén (Yvonne Rosvall)
Jenny Palin
Anders Frederiksen (Karin Juleshaug)
Eva Handmark
Sven Wadman (Alf Edfeldt)
Mi Bringsaas
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsen
Marina Edfeldt
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson (Kjell Svemark)
Pär-Erik Berglund
Judith Hult
Kjell Svemark
Ulla Jönsson
Alf Edfeldt
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall
Ove Norrman
Karin Juleshaug
Rune Olofsson
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KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

28 september 2011

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 94
§ 103

§ 104

L
L
E

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

L
L
L

Ja
Ja
Ja

Ja
Avstår
Avstår

Ja
Ja
Ja

L

Nej

Nej

Ja

37 L
8E

24 Ja
21 Nej

45

45

22 Ja
25 Ja
20 Nej 19 Nej
2 avst
44
44

Anteckningar

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Sture Marklund (Jessika Svensson)
Jessika Svensson
Catarina Andersson

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Anette Levander
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic
Eivorn Comén

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson
Åke Winther
Clas Sundberg
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