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Dnr KS 2011-000085

Öppnande
Ordförande för dagen, Göte Norlander, C, hälsar alla välkomna till dagens möte
och öppnar sammanträdet klockan 09.30.
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 18 oktober och kallelsen har gått ut den 13 oktober 2011.
_____
Vid upprop noteras 39 ledamöter och 6 ersättare enligt bilaga 1. Närvarande
finns också 2 ej tjänstgörande ersättare, enligt bilaga 2.
_____
Kommunfullmäktige får information enligt följande
Aktuellt från kommunstyrelsen, ordförande Maria Söderberg
- Torsta/Rösta
- Konsumfastigheten
- Barnens Raid
- Mitt Skandinaviska Regionprojektet
- Överklagan uranprospektering
- Sånghusvallens skola, ordförande samhällsbyggnadsnämnden Göte W Swén
- Eventuellt övertagande av huvudmannaskapet Offerdalsvägen, ordförande
samhällsbyggnadsnämnden Göte W Swén
Europa direkt, Margareta Winberg och Jörn Svensson utbildar kommunfullmäktige.
Regionförbundet, Carsten Magnusson, utbildar kommunfullmäktige.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000085

Öppnande
Följande frågor anmäls och får ställas
1
2
3
4
5
6
7
_____

Justerandes signatur

Britt Carlsson, S, fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Göte
W Swén, M, om Sånghusvallens skola.
Rolf Lilja, S, fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Göte W
Swén, M, om köket i nybyggda förskolan i Sånghusvallen.
Sture Marklund, V, fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Göte W Swén, M, om ärendehantering vid samhällsbyggnadsnämndens
möte den 18 oktober 2011.
Jörgen Blom, V, fråga till socialnämndens ordförande Cristine Persson,
C, om LOV-företagens utförda tid och redovisningsverktyg.
Jörgen Blom, V, fråga till socialnämndens ordförande Cristine Persson,
C, om LOV-företagens hyra då de nyttjar kommunens lokaler samt insyn
i sekretesshandlingar.
Mona Puttick, V, fråga till socialnämndens ordförande Cristine Persson,
C, om LOVen och dess controller.
Jörgen Blom, V, om försämringar efter införandet av LOV.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000089

Frågor
1

Britt Carlsson, S, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Göte
W Swén, M, om när eleverna kan få flytta in i Sånghusvallens skola.
Göte W Swén, M, svarar att inflyttningen har nära samband med de
förhandlingar som pågår men troligtvis kan den ske till höstterminen
2012.

_____
2

Rolf Lilja, S, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Göte W
Swén, M, om köket i nybyggda förskolan i Sånghusvallen. Det har visat
sig att det måste byggas om då det inte håller måttet.
Göte W Swén, M, svarar att kommunens miljö- och hälsoskyddskontor
vid besiktning sagt att köket är för litet. Åtgärden av det kommer att gå
på cirka 200.000 kronor.

_____
3

Sture Marklund, V, frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Göte W Swén, M, om Kaxås skola som togs upp vid samhällsbyggnadsnämndens möte den 18 oktober 2011.
Göte W Swén, M, svarar att skolan är i rejält behov av underhåll och
kommer att lyftas under 2012.

_____
4

Jörgen Blom, V, frågar socialnämndens ordförande Cristine Persson,
C, om LOV-företagens utförda tid och redovisningsverktyg.
Cristine Persson, C, svarar att alla LOV-företag redovisar tid genom
fakturering. Avista håller på att säkerställa systemet så att det kan ge
helt tillförlitliga uppgifter innan det införs på LOV-företagen.
För att komma in som företagare inom hemtjänsten måste det fungera
bättre än egen regi för att överhuvudtaget bli vald som utförare. När
kommuninvånaren gjort ett val och inte är nöjd går det bra att göra ett
nytt val.

_____

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000089

Frågor
5

Jörgen Blom, V, frågar socialnämndens ordförande Cristine Persson,
C, om LOV-företagens nyttjande av kommunens lokaler samt insyn
i sekretesshandlingar.
Cristine Persson, C, svarar att majoriteten tycker det är viktigt att
kommuninvånarna ska kunna få välja utförare, därför är LOVen en viktig
del i välfärden.
Utförarna nyttjar inte kommunens lokaler
För att överhuvudtaget kunna få bli utförare måste en sekretessförbindelse skrivas under. Samarbete och kommunikation är viktigt varför
företagen kan finnas i kommunens lokaler.

_____
6

Mona Puttick, V, frågar socialnämndens ordförande Cristine Persson,
C, om LOVen och dess controller.
Cristine Persson, C, svarar att en konsult har arbetat in LOVen och
styrt upp processen. Controllern har arbetat utifrån politiska beslut som
en tjänsteman ska göra.

_____
7

Jörgen Blom, V, frågar socialnämndens ordförande Cristine Persson,
om upplevda försämringar, från personalens sida, efter införandet av
LOV.
Cristine Persson, C, svarar att upplevelsen hos personalen är deras
upplevelse. Kommuninvånare som har gjort ett val att byta
hemtjänstutförare kan berätta om hur den nya utföraren har anpassat sig
utifrån hur insatsen, servicen/omsorgen ska utföras utifrån önskemål av
den som får insatsen. Till exempel vem som ska komma, när och så
vidare. LOV är lag om valfrihetssystem för våra kommuninvånare.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000065

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs vid allmänhetens frågestund.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000118

Medborgarförslag - Tätare bussförbindelser till glesbygden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, angående fler
turer till och från Kaxås, att detta delvis är uppfyllt i och med den senast
gjorda trafikbeställningen.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Förslagsställarna vill ha fler turer mellan Kaxås (via Änge-Tulleråsen-Krokom)
och Östersund.
Allmänt om kollektivtrafik
Länstrafiken ägs av länets kommuner och landstinget. Landstinget tar ansvar
för den länsgränsöverskridande trafiken och trafik som binder samman länet,
medan kommunerna tar ansvar för trafik inom respektive kommun.
Landstinget och kommunerna anger vilket ekonomiskt utrymme som finns för
kollektivtrafiken i respektive budget
Landstinget och kommunerna lämnar varje år en trafikbeställning till
Länstrafiken
Länstrafiken samordnar beställningarna och utformar ett trafikförslag
Trafikbeställningen gäller för ett trafikår i taget, och trafikåret löper från
december-december.
Det är under våren som vi tillsammans med Länstrafiken ser över hur
trafikutbudet ska se ut under nästa trafikår. I samband med detta ser vi då på
de synpunkter och önskemål om ändringar och ny trafik som kommit in till oss
och Länstrafiken, samt ser på planerat bostadsbyggande, behov av arbets- och
skolpendling mm och ställer det mot vad som ryms i de ekonomiska ramarna.
Vid trafiksamrådet för trafikåret 2012 så beställde kommunen en ny trafik till
Kaxås enligt följande, som gäller från och med skolstart hösten 2011:
Linje 154 Krokom - Kaxås O
Avgång från Krokom kl 22.40, går numera även på onsdagar.
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Dnr KS 2011-000118

Medborgarförslag, ”Tätare bussförbindelser till glesbygden”
Beredande förslag
Kommunstyrelsen 5 oktober 2011, § 157
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget, angående fler turer till och från Kaxås, att detta
delvis är uppfyllt i och med senast gjorda trafikbeställningen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställarna
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000117

Medborgarförslag - Busskort till alla elever på högstadiet
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att kompletteras med en
skriftlig utredning med kostnader.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Förslagsställarna vill att även elever som inte åker till skolan med ordinarie
linjetrafik, och därmed får ett så kallat elevkort, ska få ett busskort med
möjlighet att köpa till det så kallade fritidsmärket.
Allmänt om kollektivtrafik
Länstrafiken ägs av länets kommuner och landstinget. Landstinget tar ansvar
för den länsgränsöverskridande trafiken och trafik som binder samman länet,
medan kommunerna tar ansvar för trafik inom respektive kommun.
Landstinget och kommunerna anger vilket ekonomiskt utrymme som finns för
kollektivtrafiken i respektive budget
Landstinget och kommunerna lämnar varje år en trafikbeställning till
Länstrafiken
Länstrafiken samordnar beställningarna och utformar ett trafikförslag
När det gäller prissättningen är det Länstrafikens styrelse som fattar beslut.
Allmänt om skolskjuts i Krokoms kommun
Enligt skollagens 10 kap 32 § har elever i grundskola med offentlig huvudman
rätt till
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet.
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Dnr KS 2011-000117

Medborgarförslag - Busskort till alla elever på högstadiet
Gångavståndet mellan bostaden där eleven är folkbokförd alternativt
kommunalt anvisad plats, och den skola som kommunen anvisat, utgör
grunden för beviljande av skolskjuts.
Följande avstånd gäller:
för elever i förskoleklass och åk 1-3
för elever i åk 4-6
för elever i åk 7-9

överstiger 2 kilometer
överstiger 3 kilometer
överstiger 4 kilometer

Det är reseplaneraren vid barn- och utbildningsförvaltningen i Krokoms
kommun som beslutar vilka som har rätt att åka skolskjuts enligt gällande
skolskjutsreglemente (som är antaget av barn- och utbildningsnämnden).
Att införa busskort till alla högstadieelever skulle medföra en allt för hög
kostnad.
När det gäller möjlighet för alla elever att köpa fritidsmärket som möjliggör
bussresande på fritiden så är det Länstrafikens styrelse som beslutar i detta.
Beredande förslag
Kommunstyrelsen den 5 oktober 2011, § 158
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget samt redovisar även, muntligt, en
utredning för de extra kostnader som skulle tillkomma, om busskort till alla
elever på högstadiet skulle införas.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
_____
Ajournering begärs klockan 11.10-11.20
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000117

Medborgarförslag - Busskort till alla elever på högstadiet
Rolf Lilja, S, yrkar på återremiss för att göra en genomlysning av kostnaderna.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
avslå förslaget om elevkort till alla högstadieelever med hänvisning till allt för
hög kostnad för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar lämna förslaget,
gällande möjlighet för alla elever att köpa fritidsmärket, vidare till Länstrafikens
styrelse. Till det har kommit ett återremissyrkande om utredning av kostnader.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet,
återremissyrkandet.
Efter proposition på återremissyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Votering begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska återremitteras rösar Nej.
Med 25 Ja och 20 Nej finner ordförande att ärendet återremitteras.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000114

Medborgarförslag - Bussförbindelser
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget, i den
delen om fler turer till och från Föllinge, med att detta delvis är uppfyllt i
och med senaste trafikbeställningen.

2

Punkterna 2 och 3 återremitteras för ytterligare utredning av kostnader
och underlag för en extra taxi till Ottsjön.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Förslagsställarna vill ha fler turer mellan Föllinge och Krokom/Östersund.
Dessutom önskar de att det ska finnas en taxi som möter upp i Lövsjöns
korsning för de som ska åka till Ottsjön istället för att bussen svänger in till
Ottsjön innan den kommer till Laxsjö.
Allmänt om kollektivtrafik
Länstrafiken ägs av länets kommuner och landstinget. Landstinget tar ansvar
för den länsgränsöverskridande trafiken och trafik som binder samman länet,
medan kommunerna tar ansvar för trafik inom respektive kommun.
Landstinget och kommunerna anger vilket ekonomiskt utrymme som finns för
kollektivtrafiken i respektive budget
Landstinget och kommunerna lämnar varje år en trafikbeställning till
Länstrafiken
Länstrafiken samordnar beställningarna och utformar ett trafikförslag
Trafikbeställningen gäller för ett trafikår i taget, och trafikåret löper från
december-december.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000114

Medborgarförslag, ”Bussförbindelser”
Det är under våren som vi tillsammans med Länstrafiken ser över hur
trafikutbudet ska se ut under nästa trafikår. I samband med detta ser vi då på
de synpunkter och önskemål om ändringar och ny trafik som kommit in till oss
och Länstrafiken, samt ser på planerat bostadsbyggande, behov av arbets- och
skolpendling mm och ställer det mot vad som ryms i de ekonomiska ramarna.
Vid trafiksamrådet för trafikåret 2012 beställde kommunen en ny trafik till och
från Föllinge till enligt följande, som gäller från och med skolstart hösten 2011:
Linje 153 Krokom - Föllinge F
Ny tur avgår från Krokom C kl 16.15, Aspås kl 16.25 och ankommer Föllinge kl
17.00.
Linje 153 Föllinge - Krokom F
Ny tur avgår från Föllinge kl 15.30, Aspås kl 16.00 och ankommer Krokom C kl
16.15
Beredande förslag
Kommunstyrelsen den 5 oktober 2011, § 159
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till punkten 1 som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget, i den delen om fler turer till och från Föllinge, med
att detta delvis är uppfyllt i och med senaste trafikbeställningen.
Rolf Lilja, S, yrkar på återremiss av punkterna 2 och 3.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp.
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Dnr KS 2011-000114

Medborgarförslag, ”Bussförbindelser”
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
besvara medborgarförslaget, i den delen om fler turer till och från Föllinge, med
att detta delvis är uppfyllt i och med senaste trafikbeställningen. Återremiss har
föreslagits av punkten 2, där fullmäktige föreslås avslå förslaget, om en extra
taxi till Ottsjön, då underlaget för en sådan tur är för litet. Även punkten 3, om
att ärendet kompletteras med en utredning med underlag för turerna till Ottsjön,
föreslås återremitteras för en grundligare utredning av underlag samt
merkostnad.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslagets punkt 1 först
sedan ställs proposition på punkterna 2-3 i grundförslaget.
Efter proposition på punkten 1 finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
den.
Efter proposition på det formella yrkandet, återremissyrkandet.
i punkterna 2-3 finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Votering begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.
Med 25 Ja och 20 Nej finner ordförande att ärendet återremitteras.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Förslagsställarna
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
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Dnr KS 2011-000336

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagna sammanträdesdagar
samt plats och ordning för år 2012.

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige
29 februari, 2 maj, 12 juni
26 september, 24 oktober och 28 november
_____
Presidiet bemyndigas att vid behov ändra datum för sammanträde, inställa
sammanträde, kalla till extra sammanträde samt bestämma tid för
sammanträdena.
Annonsering av fullmäktiges sammanträden, inklusive ärendelista, sker förutom
på kommunens anslagstavla också i Länstidningen och Östersundsposten samt
på kommunens hemsida på Internet.
Fullmäktiges möten förläggs i huvudsak till Trångsvikens bygdegård. Vid
speciella aktiviteter eller dylikt, på annan ort, kan fullmäktiges möte förläggas
dit.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C yrkar bifall till grundförslaget som föreslår
kommunfullmäktige godkänna sammanträdesdagar samt plats och ordning för
år 2012.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000336

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Ulla Eriksson, information

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 118

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1

Medborgarförslag, avseende upprustning av gatu- och vägnätet inom
Krokoms samhälle, remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2012.

2

Medborgarförslag, om fastighet för el- och tekniköverkänsliga i
kommunen, remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2011.

3

Medborgarförslag, om förändring av arbetet inom bygdeavgiftsmedel,
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den
24 oktober 2012.

4

Motion, från Sverigedemokraterna om att övergå till digitalt format,
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den
24 oktober 2012.

5

Motion, från Vänsterpartiet om ”Gamla Konsum” som mötesplats,
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den
24 oktober 2012.

Anmälan av medborgarförslag
1

Dnr KS 11/293
Medborgarförslag avseende upprustning av gatu- och vägnätet inom
Krokoms samhälle.

2

Dnr KS 11/277
Medborgarförslag om fastighet för el- och tekniköverkänsliga, i
kommunen.

3

Justerandes signatur

Dnr KS 11/303
Medborgarförslag om förändring av arbetet inom bygdeavgiftsmedel

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011

Kf § 118 (forts)

Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag 2011
Anmälan av motioner
4

Dnr KS 11/320
Motion från Sverigedemokraterna om att övergå till digitalt format.

Dnr KS 11/340
5
Motion från Vänsterpartiet om ”Gamla Konsum” som mötesplats.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen inklusive förslag
Förslagsställarna

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 119

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011

Dnr KS 2011-000091

Dialog med revisionen
Ingen dialog sker vid dagens möte.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 120

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Anders Frederiksens, S, avsägelse från
sina politiska uppdrag.

2

Kommunfullmäktige godkänner Margareth Beimarks, S, avsägelse från sitt
politiska uppdrag som ersättare i socialnämnden.
___

Avsägelse har kommit från Anders Frederiksen, S om avsägelse från alla sina
politiska uppdrag. Dessa är;
Ersättare i Jämtlands Räddningstjänstförbund
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i socialnämnden
(ersättare i socialnämndens arbetsutskott, väljs av socialnämnden)
Avsägelse har kommit från Margareth Beimark, S, från sitt politiska uppdrag
som ersättare i socialnämnden.
_____
Kopia

Justerandes signatur

De avgångna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar
1

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: 110825--26, styrelsemötesprotokoll

2

Dnr KS 11/110
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidieträff 111010

3

Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

B

C

D

E

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 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.
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.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 121 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
F

G

H

I

J

K

Justerandes signatur

Dnr KS 11/093
Medborgarförslag 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 om 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.
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.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 121 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
L

M

N

O

P

Q

Justerandes signatur

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 11/120
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.
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.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 121 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
R

S

T

U

V

X

Justerandes signatur

Dnr KS 11/168
Medborgarförslag 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 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 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.
Dnr KS 11/204
Medborgarförslag om Science center, KOMTEK i Krokoms kommun,
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande och beslut i
nämnden senast i april 2012.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 121 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
Y

Z

Å

Ä

Ö

Aa

Bb

Justerandes signatur

Dnr KS 11/206
Medborgarförslag 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 om ”Byutvecklingsplan för Krokoms samhälle”
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande och
beslut i styrelsen senast i juni 2012.
Dnr KS 11/208
Medborgarförslag 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 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 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 för besvarande i kommunfullmäktige senast den 7
december 2011.
Dnr KS 11/222
Motion, från Vänsterpartiet, om utredning av möjligheter till övertagande
av S/S Thomée från Östersunds kommun remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande I kommunfullmäktige senast februari
2012.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 121 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
Dnr KS 11/205
Medborgarförslag om fler seniorlägenheter i centrala Krokom remitteras
till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast april
2012.
Dnr KS 11/293
Dd Medborgarförslag avseende upprustning av gatu- och vägnätet inom
Krokoms samhälle. remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2012.

Cc

Ee

Ff

Dnr KS 11/277
Medborgarförslag om fastighet för el- och tekniköverkänsliga, i kommunen
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den
24 oktober 2011.
Dnr KS 11/303
Medborgarförslag om förändring av arbetet inom bygdeavgiftsmedel
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den
24 oktober 2012.

Dnr KS 11/320
Gg Motion från Sverigedemokraterna om att övergå till digitalt format
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den
24 oktober 2012.
Dnr KS 11/340
Hh Motion från Vänsterpartiet om ”Gamla Konsum” som mötesplats remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den 24
oktober 2012.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2011

Kf 122
Avslutning
Ordförande tackar kommunfullmäktige för dagens möte.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 115
§ 116

L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L
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
Ja
Ja
Ja

E

Ja

Ja

L

Ja

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Anton Moberg
Ingela Rönnestrand
Tomas Orell
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 Åslind
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén
Göte Norlander
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 115
§ 116

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Lena Persson
Marita Lindh

E

Ja

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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

E

Nej

Nej

E

Nej

Nej

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Stefan Wikén (Yvonne Rosvall)
Jenny Palin
Anders Frederiksen (Judith Hult)
Eva Handmark
Sven Wadman
Mi Bringsaas (Karin Juleshaug)
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsen
Marina Edfeldt
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
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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Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

26 oktober 2011

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 115
§ 116

L
L
L

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

L
L
E

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

L

Ja

Ja

39 L
6E
45

25 Ja
20 Nej
45

25 Ja
20 Nej
45

§

Anteckningar

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

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Anette Levander (Dmitar Savic)
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic
Eivor Comén

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson
Åke Winther
Clas Sundberg

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

