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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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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 kommunfullmäktiges sammanträde har skett i ÖstersundsPosten och Länstidningen den 30 november 2011. Kallelse har gått ut den 24
november 2011.
_____
Vid upprop noteras 37 ledamöter och 7 ersättare, enligt bilaga 1 till protokollet.
En ej tjänstgörande ersättare deltar, enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
Kommunfullmäktige får information enligt följande;
*

Medborgarcafé i Änge, Göte Norlander, C, 1:e vice ordförande kommunfullmäktige.

*

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande:
- Köp av Torsta och Rösta
- Översiktsplan Krokoms kommun
- Mitt Skandinaviskt Regionprojekt – Vaajma
- Samhall
- Regionförbundet Jämtlands län

*

Företagshälsovård, Karoline Humble, arbetsmiljökonsult.

*

Möte med Sabo, KBAB och jäv, Lisa Sallin, M

*

Naboer, Håkan Larsson, C.

*
Sveriges Vattenkraftskommuner, Håkan Larsson, C.
_____
Ann Catrine Hedman, Kd och Anders Frederiksen, S, avtackas som politiker i
kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 124

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Dnr KS 2011-000089

Frågor
Vid dagens möte ställs inga frågor.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000057

Interpellationer
Till dagens möte fanns två interpellationer.
Interpellationen från Mona Puttick är en landstingsfråga och besvaras därför
inte av kommunfullmäktige i Krokoms kommun.
Interpellationen från Jörgen Blom, V, om kvalitetsförsämringar inom egenregin
besvaras vid kommunfullmäktiges möte den 29 februari 2012.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunsekreteraren

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000347

Säkerhetsöverlåtelse stiftelsen Näskotthallen
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner säkerhetsöverlåtelse för stiftelsens
byggnader på kommunens fastighet, till säkerhet för stiftelsens lån hos
Nordea.

2

Kommunfullmäktige medger amorteringsfrihet, under 5 år till och med
31 december 2016, på det lån hos Nordea som stiftelsen har idag och för
vilket kommunen borgar.
____

Bakgrund
Stiftelsen Näskotthallen har varit i kontakt med kommunen angående ekonomin
i stiftelsens verksamhet. Näskotthallen är i behov av ökade resurser till
reparationer och underhåll. Kommunen säger principiellt nej till ett utökat
borgensåtagande vid utökat banklån. Ett annat alternativ är en s.k
säkerhetsöverlåtelse, vilket handlar om att stiftelsen överlåter till banken sin
arrende-/nyttjanderätt samt befintliga och framtida byggnader på fastigheten till
säkerhet för Stiftelsens samtliga nuvarande och blivande förpliktelser gentemot
Nordea.
Kommunen har i kontakt med förbundsjurist hos SKL dragit slutsatsen att ett
sådant avtal är ett vedertaget sätt för banker att skaffa sig en säkerhet för
lämnade krediter när gäldenärens tillgång är byggnad på ofri grund. Någon
egentlig risk för kommunen föreligger inte om vi godkänner sådant avtal om
säkerhetsöverlåtelse eftersom kommunen dels äger marken som byggnaden
står på och dels har ett hyresavtal.
När det gäller amorteringsfrihet av stiftelsens lån hos Nordea, är detta ett beslut
av principiell karaktär, eftersom det i tidigare beslut (Fullmäktige 1999-12-01)
om kommunal borgen fanns en fastslagen kredittid om 25 år. En
amorteringsfrihet påverkar detta beslut genom att kredittiden förlängs och
därmed kommunens borgensåtagande.
En amorteringsfrihet under begränsad tid bör dock gynna både stiftelsen och
kommunen som hyresgäst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000347

Säkerhetsöverlåtelse stiftelsen Näskotthallen
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 november 2011
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 164
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
säkerhetsöverlåtelse för stiftelsens byggnader på kommunens fastighet, till
säkerhet för stiftelsens lån hos Nordea. Kommunfullmäktige föreslås också
medge amorteringsfrihet, under 5 år till och med 31 december 2016, på det lån
hos Nordea som stiftelsen har idag och för vilket kommunen borgar.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 127

Sida
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Dnr KS 2011-000202

Delårsrapport 2011, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2011.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Jämtlands Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport med
ekonomisk uppföljning per augusti 2011, dessutom protokoll från direktionen
och revisorernas utlåtande.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med 2 335 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +2 000 tkr för år 2011. Detta beror dels
på en del engångsposter samt att investeringarna har försenats.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 1 november 2011
Delårsrapport augusti 16 september 2011
Revisorernas bedömning 19 september 2011
Kommunstyrelsen 16 november, § 165
Propositionsordning
Det finn ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
Jämtlands Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Räddningstjänstförbundet Jämtlands län

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 128

Sida
8

Dnr KS 2011-000203

Delårsrapport 2011, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2011.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2011 samt förbundskansliets tjänstemannaförslag.
Dessutom protokoll från direktionen och revisorernas utlåtande
Resultatet efter 8 månader är plus 2 637 tkr.
Förbundet prognostiserar ett nollresultat för år 2011, vilket motsvarar budget.

För Krokoms kommun, prognostiseras ett överskott mot budget med +3 021 tkr
vid årets slut. En säkrare prognos kan lämnas först när samtliga elever från
ägarkommunerna har registrerats.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Förbundskansliets tjänstemannaförslag
Delårsrapport augusti 2010
Revisorernas bedömning
Protokoll; Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsen 16 november, § 166

2011-11-01
2011-09-08
2011-09-19
2011-09-20
2011-09-19

Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 129

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000344

Delårsrapport, Regionförbundet Jämtland
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Regionförbundet Jämtlands läns
delårsrapport per augusti 2011.
____

Bakgrund
Regionförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk uppföljning per
augusti 2011 samt revisorernas utlåtande.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +3,3 mkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +1,7 mkr för år 2011.
Det finansiella målet är att resultatet ska uppgå till noll.
Den positiva avvikelsen beror bland annat på att personalkostnaderna är cirka
1 mkr lägre än beräknat samt att avskrivningar inte periodiserats ut per sista
augusti.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven, att
resultatet i delårsrapporten är förenligt med det finansiella målet, samt att
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning bör utarbetas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 november 2011
Delårsrapport per augusti 2011
Revisorernas bedömning 7 november 2011
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 167

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 129 (forts)
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Dnr KS 2011-000344

Delårsrapport, Regionförbundet Jämtland
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
Regionförbundet Jämtlands läns delårsrapport per augusti 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Regionförbundet Jämtlands län

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 130

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
11

Dnr KS 2011-000258

Detaljhandelspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar detaljhandelspolicy med en ändring om att de två
sista meningarna under 2.2 flyttas upp att ligga under punkten 2 under
meningen som börjar med ” Den lokalisering som innebär…..”. En
redaktionell ändring görs på sidan 2, under punkten 2.2, där ”Handelns
fortsatta arbete” ändras till ”Handelns fortsatta utvecklingsmöjligheter”.
___________

Underlag för beslut
Policyn sammanfattar kommunens ställningstagande vid val av lokalisering av
detaljhandeln. Den ska vara ett stöd för kommunens planering för
handelsutveckling och ge vägledning vid lokaliseringsprövning avseende
handelsetableringar.
Policyn kommer att lyftas in i den kommunomfattande översiktsplanen och utgöra
en viktig del av denna.
Policyn understryker värdet av att handeln med dagligvaror finns nära bostad
eller/och i centrum.
En lokalisering i Krokomsporten är det alternativ som lyfts fram om den
bostadsnära etableringen eller etablering i centrum inte är möjlig.
För handel med sällanköpsvaror är centrum eller Krokomsporten utpekade som
bra lokaliseringsalternativ.
Samhällsbyggnadsnämnden går igenom och reviderar detaljhandelspolicyn under
sammanträdet.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 1 september 2011, § 86
Kommunstyrelsen 16 november, § 169

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kf § 130 (forts)
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Dnr KS 2011-000258

Detaljhandelspolicy
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
detaljhandelspolicyn med ändringar.
Efter proposition på grundförslaget med ändringar finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 131

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
13

Dnr KS 2011-000091

Dialog med revisionen
Stefan Fax, ordförande för kommunrevisorerna, meddelar kommunfullmäktige
att det finns tre rapporter på gång och dessa är kvalité inom äldreomsorgen,
åtgärder ungdomsarbetslöshet samt lönehantering.
Träffar med nämnderna och kommunstyrelsens presidium, om
ansvarsprövning, har påbörjats. Nästa år kommer dessa träffar att förläggas till
november månad. Önskemål finns också om att träffas två gånger per år.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 132

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000333

Nämndernas verksamhetsmål 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål för 2012.

2

Nytt mål under medborgarperspektivet, kommunstyrelsen, läggs till, som
förväntas lyda ”Alla ungdomar i Krokoms kommun ska gå ut grundskolan
med behörighet att söka gymnasium”, enligt förslag från Folkhälsorådet.
En redaktionell ändring görs i måldokumentet under socialnämnden, med
”Nöjd kund särskilt boende 90%” samt ”Nöjd kund hemtjänst 90%”.
___

Bakgrund
Enligt direktiv i rambudget som beslutades i kommunfullmäktige i juni, ska
nämnderna besluta om nämndsövergripande mål (för god ekonomisk
hushållning) för budgetåret 2012. Dessa mål skall ansluta till de övergripande
målen; Fullmäktiges inriktningsmål resp. Kommunens Strategiska mål, indelade
i de fyra perspektiven ”Medborgare”, ”Tillväxt/Utveckling”, ”Medarbetare” och
”Ekonomi”.
I samband med detaljbudgetarbetet under hösten har resp. nämnd även arbetat
med och beslutat om sina mål.
I rambudgetbeslutet anges även att resp. nämnd skall återrapportera
måluppfyllelse/prognos om måluppfyllelse kvartalsvis under 2012.
Nämndernas mål finns nu sammanfattade under respektive målperspektiv.
Målen kommer senare även att presenteras i kommunbudgeten. Då
nämndernas beskrivning av aktiviteter i anslutning till målen, beskrivning av
dem etc varierar i omfattning mellan nämnderna, bifogas även nämndernas
fullständiga målskrivningar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 oktober 2011
Nämndernas beslut om mål 2012
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 171

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 132 (forts)
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Dnr KS 2011-000333

Nämndernas verksamhetsmål 2012
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Owen Laws, Mp, vill i redaktionellt tilläggsyrkande att kommunfullmäktige
lägger till ordet ”förväntas” lyda, då det gäller målet att ”Alla ungdomar i
Krokoms kommun ska gå ut grundskolan med behörighet att söka gymnasium”.
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget samt yrkar även ett
redaktionellt tilläggsyrkande, i måldokumentet under socialnämnden, med ”Nöjd
kund särskilt boende 90%” samt ”Nöjd kund hemtjänst 90%”.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige fastställa
nämndernas mål för 2012 med tillägg om nytt mål under medborgarperspektivet, kommunstyrelsen, ”Alla ungdomar i Krokoms kommun ska gå ut
grundskolan med behörighet att söka gymnasium”, enligt förslag från
Folkhälsorådet. Till det har kommit två redaktionella tilläggsyrkanden.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
de två redaktionella tilläggsyrkandena.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, tillsammans med de två redaktionella
tilläggsyrkandena, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Nämnderna
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 133

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000346

Nämndernas detaljbudgetar samt uppdaterad rambudget 2012, plan
2013-2014
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige delges kommunens uppdaterade rambudget och
nämndernas detaljbudgetar.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Sedan 2011 tas endast ett budgetbeslut i kommunfullmäktige; Rambudget i
juni. Nämnderna ska istället anmäla sina detaljbudgetar till fullmäktige som
information. Detta ska ske till fullmäktiges sammanträde i december.
Ekonomienheten har sammanställt nämndernas detaljbudgetar, som har
arbetats fram utifrån Rambudget. I detta arbete har nämnderna även tagit fram
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för 2012. Dessa mål skall
fastställas av fullmäktige. Detta görs i separat ärende vid mötet den 7
december 2011.
I det uppdaterade rambudgetdokumentet som nu presenteras har lönenivåerna
räknats upp till 2011 års nivå, samt att indexreserven fördelats ut på
verksamheterna. Dessutom redovisas vissa statsbidrag nu under
”Kommunalskatt”. Vidare har några små flyttningar av ekonomiska ramar gjorts
mellan nämnder, i enlighet med att motsvarande kostnader och
ansvar/verksamhet flyttats. Alla dessa förändringar har påverkat nämndernas
nettoramar i absolut mening, men påverkar inte nämndernas ekonomiska
förutsättningar.
I direktiv i budgeten framgår även att kommunens samlade budgetdokument
ska presenteras för kommunfullmäktige till sammanträdet i februari 2012,
inkluderat nämndernas detaljbudgetar.
Till detta tillfälle kommer ytterligare förändringar av rambudgeten att ha gjorts.
Dels kommer de tilläggsanslag som fullmäktige beviljar för 2012 vid sitt
decembersammanträde vara justerade, dels kommer en justering av de interna
Personalomkostnadspåslagen att vara gjord (anpassning till faktisk nivå). Det
sistnämna påverkar inte nämndernas ekonomiska förutsättningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 133 (forts)

Dnr KS 2011-000346

Nämndernas detaljbudgetar samt uppdaterad rambudget 2012, plan
2013-2014
Vidare kan investeringsutrymmet komma att förändras på grund av
tillkommande investeringar bl.a. i och med kommunens eventuella köp av
fastigheter i Torsta/Rösta, Ås.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 november 2011
Rambudget inkl nämndernas detaljbudgetar
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 172
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S och Maria Söderberg, C.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Kommunstyrelsen
Nämnderna

Utdragsbestyrkande

Sida
17

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 134

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
18

Dnr KS 2011-000315

Tilläggsanslag 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för 2012 för nedanstående;
1

Samhällsbyggnadsnämnden beviljas 2000 tkr för ökade kostnader för
drift/underhåll av vägar.

2

Socialnämnden beviljas 465 tkr för anhörigstöd.

3

Barn- och utbildningsnämnden beviljas 800 tkr för flyttkostnader i
senarelagda byggprojekt, samt för fortbildning.

4

Kommunstyrelsen beviljas 400 tkr för vuxenutbildning samt 100 tkr för
medborgardialog/undersökning, totalt 500 tkr.

5

Finansiering för samtliga anslag ovan (totalt 3765 tkr) tas ur det
budgeterade resultatet (f.n. +17,1 mkr.) för 2012.

Bakgrund
Tanken med tilläggsanslag är främst att hantera kostnader över årsskiften.
Flera av de äskningar som nu finns att ta ställning till handlar istället om
nyuppkomna kostnader, varav några avser permanenta ramhöjningar.
Det ekonomiska läget för kommunen och samhället i övrigt är oförutsägbart.
Med den information vi har nu, så ser 2011 ut att bli ett bra år för kommunen ur
ett ekonomiskt perspektiv. För 2012 ser de förutsättningar vi angav i rambudget
ut att hålla. För 2013 och framåt däremot är läget betydligt sämre, med
befarade resultat nära noll med de kostnader som budgeterats. Det finns fog för
att bilden för 2013 och 2014 kommer att se ännu sämre ut efter SKL´s nästa
skatteunderlagsprognos (prel 15/12 2011).
Vidare har Krokoms kommun efter det att rambudget beslutades i juni skaffat
sig ytterligare åtaganden. Det avgjort största handlar om förvärv av
fastigheterna Rösta och Torsta i Ås. Detta kommer att innebära investeringar
på 35-40 mkr under 2012, utöver den investeringsplan som finns i
budgetförutsättningarna. Årliga kapitalkostnader för detta beräknas till minst 3
mkr/år. Utöver detta tillkommer driftskostnader. I affärsplanen för dessa
fastigheter ligger även intäkter som teoretiskt ska väga upp kostnaderna, men
det lär dröja ända in i 2013 innan dessa är att räkna med fullt ut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 134 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
19

Dnr KS 2011-000315

Tilläggsanslag 2012
Kommunen har även förvärvat fastighet i centrala Krokom, för vilken det
kommer att behövas ytterligare investeringar för anpassningar av fastigheten.
Kommunen har ännu inte beslutat om någon avsättning av kapital för
förvaltning för att möte kommande pensionsutbetalningar.
I nämndsbeslut finns äskningar från nämnder om tilläggsanslag för år 2012. Det
finns även önskemål om mer permanenta ramhöjningar. Detta hör dock hemma
i budgetberedningen inför kommande år. I förslaget till beslut ligger endast
tilläggsanslag tidsbegränsat till 2012.
Äskningar (sammanfattning med kommentarer):
Samhällsbyggnadsnämnden:
Anslag för mellanmålsberedning på förskolor (permanent ramökning)
Nämnden bör återkomma med detta inför budget 2013.
180 tkr
Ökat anslag för drift/underhåll vägar efter övertagande av vägar från
Krokoms vägförening (ramökning under minst 5 år/permanent)
Nämnden bör till del kunna möta detta genom lägre kapitaltjänstkostnader f
Sånghusvallens skola som är senarelagd, och/eller omprioritera i
underhållsbudget.
2 390 tkr
Socialnämnden:
Anslag för Anhörigstöd, som sedan 2011 inte fördelas direkt till socialnämnden.
Nämnden uppmanas samtidigt att i budgetberedningen inför 2013-ff ta med
detta på permanent basis.
524 tkr
Barn- och Utbildningsnämnden:
Träningsskolan, tidsförskjutning , flyttkostnader
175 tkr
Sånghusvallens skola, tidsförskjutning, flyttkostnader
225 tkr
Fortbildning kopplat till nya krav, fortsättning från HT 2011
200 tkr
Lärarlyftet II, flytt fortbildningspengar från 2011 till 2012
200 tkr
Möjlighet för rektorsområden att disponera överskott 2011 under 2012
600
tkr
Nämnden uppmanas att tillsammans med ekonomienheten lämna ett förslag på
modell för nyttjande av lokala över- resp. underskott över årsskiften, då det
finns särskilda svårigheter med att planera en verksamhet som inte följer
budgetåret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 134 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000315

Tilläggsanslag 2012
Kommunstyrelsens verksamheter:
Ökat anslag för yrkesvuxutbildning, för slutförande av utbildningar som
påbörjats 2011.
Verksamheten ska återkomma med ytterligare underlag vad gäller kostnaden
för specifikt de platser man rekvirerat statsbidrag för under 2011, och som stör
2012. 800 tkr
Ökat anslag Medborgardialog/undersökning; Som ett led i kommunens
kvalitetsarbete bör ett antal aktiviteter och mätningar genomföras. 100 tkr
Ökat anslag för kollektivtrafik 2012, där kommunens budget inte ligger i nivå
med vad Länstrafiken budgeterat. Kommunen bör – om så krävs – tillskjuta
medel 2012. Mycket är dock oklart i dagsläget. Föreslås hänskjuta ärendet till
efter Länstrafikens första rapporttillfälle 2012, och samtidigt ha i beaktande att
verksamheten troligen är underfinansierad 2012.
600 tkr
Summa äskningar Tilläggsanslag 2012
5994 tkr
Underlag för beslut
Nämndernas beslut om begäran om tilläggsanslag
Tjänsteutlåtande 27 oktober 2011
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 173
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Christer Toft, S, Britt Carlsson, S, Rolf
Lilja, S, Owen Laws, Mp och Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bevilja
samhällsbyggnadsnämnden 2000 tkr för ökade kostnader för drift/underhåll
vägar. Socialnämnden beviljas 465 tkr för anhörigstöd. Barn- och
utbildningsnämnden beviljas 800 tkr för flyttkostnader i senarelagda
byggprojekt, samt för fortbildning. Kommunstyrelsen beviljas 400 tkr för
vuxenutbildning samt 100 tkr för medborgardialog/ undersökning, totalt 500 tkr.
Finansiering för samtliga anslag ovan (totalt 3765 tkr) tas ur det
budgeterade resultatet (f.n. +17,1 mkr.) för 2012.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 134 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000315

Tilläggsanslag 2012
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Förvaltningscheferna
Nämnderna
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 135

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Dnr KS 2011-000065

Allmänhetens frågestund
Ingen av allmänheten ställer frågor.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
22

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
23

Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Motioner
1

Motion från Christer Toft, S, om ”Rätt kompetens för att möte kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget.” Motionen besvaras senast den
28 november 2012.

2

Motion från Rolf Lilja, S, om ”Nytt badhus i Krokom”. Motionen besvaras
senast den 28 november 2012.

Medborgarförslag
1

Medborgarförslag – Förändring kring campingplatsen i Krokom. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inom ett år.
Samhällsbyggnadsnämnden tar själv beslutet.

2

Medborgarförslag – Höj avgiften för tömning av sopkärl och sänk den
fasta avgiften i motsvarande grad. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inom ett år. Samhällsbyggnadsnämnden tar själv beslutet.

3

Medborgarförslag – Gratis tomter i Trångsviken med flera förorter.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inom
ett år. Samhällsbyggnadsnämnden tar själv beslutet.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställarna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 137

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000121

Medborgarförslag - Allmän översyn över regelverket för skolskjutsar och
busskort
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår förslaget, enligt barn- och utbildningsnämndens förslag, om att elever som har föräldrar boende på olika orter i
olika kommuner ska få skolskjuts till båda föräldrarna, med hänvisning till
gällande skolskjutsreglemente, reviderat 9 juni 2011.

2

Kommunfullmäktige avslår förslaget, enligt barn- och utbildningsnämndens förslag, om att elever som bor några hundra meter från gällande
kilometergräns ska få skolskjuts, med hänvisning till gällande skolskjutsreglemente, reviderat 9 juni 2011.

3

Kommunfullmäktige beslutar hänvisa förslaget, gällande möjlighet att åka
buss på helger och skollov, det så kallade fritidsmärket, till Länstrafiken.

4

Ombudet, vid Länstrafikens stämma, tar upp frågan om fritidsmärke och
ungdomspriser.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit från elever där de föreslår en allmän
översyn av reglerna för skolskjuts och busskort.
En översyn har gjorts under 2010-2011 och det nya reglementet antogs av
barn- och utbildningsnämnden den 9 juni 2011. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en översyn inte behövs, i nuläget.
Utdrag ur skolskjutsreglemente
Skolskjuts beviljas vid växelvis boende, inom kommunen, i enlighet med
vägledande regeringsrättsdomar samt flera kammarrättsdomar. Om
lagstiftningen eller tillämpningen av lagstiftningen ändras, förändras även
reglerna för skolskjuts vid växelvis boende på motsvarande sätt.
Med växelvis boende menas att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett
varaktigt boende, hos båda vårdnadshavarna. Växelvis boende gäller ej då
någon vårdnadshavare har domstolsbeslut om ensam vårdnad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 137 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000121

Medborgarförslag - Allmän översyn över regelverket för skolskjutsar och
busskort
Elever i grundskola, förskoleklass och särskola som bor växelvis hos respektive
vårdnadshavare kan beviljas skolskjuts från båda adresserna när:
* eleven går den skola som kommunen anvisat.
* skolskjutsregler i övrigt för Krokoms kommun är uppfyllda, t.ex.
avståndsgränser för rätt till kostnadsfri skolskjuts.
* eleven och båda vårdnadshavarna är bosatta inom Krokoms kommun.
* det är fråga om ett intygat, regelbundet växelvis boende och inte tillfälliga
resor till den andre vårdnadshavaren
Rätten till skolskjuts prövas till/från varje bostadsadress var för sig.
Yrkanden/förslag
Karin Wallén, C, Rolf Lilja, S, och Christer Toft, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag som är grundförslagets fyra punkter.
Efter proposition på grundförslagets fyra punkter, tillsammans, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställarna
Ombud Länstrafiken
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 138

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000115

Medborgarförslag - Toaletterna på Cederbergsskolan, Föllinge
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget angående ombyggnad av
toaletterna på Cederbergskolan.

2

Beträffande duscharna ges samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden diskutera problemet
med ungdomarna om insyn mellan olika duschbås för att försöka finna
enkla åtgärder.

Bakgrund
Medborgarförslag har inkommit från elever på Cederbergskolan med önskemål
om renovering/ombyggnad av toaletterna samt uppsättning av draperier med
mera i duscharna, i nya hallen.
Toaletterna på Cederbergsskolan kommer att renoveras/byggas. Arbetet
kommer att påbörjas under jullovet 2011, tidpunkten vald efter samråd med
rektor och lärare.
Beträffande duscharna ges samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden diskutera problemet med
ungdomarna om insyn mellan olika duschbås för att försöka finna enkla
åtgärder.
Yrkanden/förslag
Göte W Swén, M, vill i ändringsyrkande att kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget angående ombyggnad av toaletterna på Cederbergskolan.
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 138 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000115

Medborgarförslag - Toaletterna på Cederbergsskolan, Föllinge
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Till det har
kommit ett ändringsyrkande om bifall till ombyggnad av toaletterna samt ett
bifallsyrkande till medborgarförslaget, i sin helhet. Beträffande duscharna ges
uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för
att försöka finna enkla åtgärder.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslagen tillsammans med
bifall till ombyggnad av toaletterna mot bifallsyrkande, i sin helhet, till
medborgarförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget inklusive ändringsyrkandet.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställarna
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 139

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2010-000118

Medborgarförslag, frukost på skolan
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

Bakgrund
Fritidsgårdarna på våra högstadieskolor erbjuder försäljning av viss frukostmat
till självkostnadspris. Det rör sig om enklare förtäring som frukt, mackor och
yoghurt med mera. Detta är uppskattat av eleverna. I både Änge och Nyheden
är försäljningen öppen från 7.45 på morgonen. Av erfarenhet vet man att det är
mycket viktigt att eleverna äter en näringsriktig frukost. Det är i första hand
föräldrarnas ansvar att erbjuda detta.
Kommunen har enligt skollagen ansvar för att erbjuda skollunch till alla elever. I
så gott som samtliga skolor erbjuds idag två rätter. Detta bidrar till en större
variation i elevens matval.
Kommunen ska nu se över sin måltidspolicy. I detta arbete kommer bland
annat frågan om frukostens betydelse och kostnader för kommunen att belysas
ytterligare. Men även allas vårt ansvar att utveckla goda måltidsvanor och en
respekt för maten och miljön. Elevens inflytande över maten kommer också
särskilt att behandlas.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 189
Yrkanden/förslag
Ingela Rönnestrand, M, yrkar bifall till grundförslaget.
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till medborgarförslaget genom att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att utreda och
eventuellt genomföra ett försök med frukost på någon av våra skolor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 139 (forts)
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Dnr KS 2010-000118

Medborgarförslag, frukost på skolan
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar på återremiss av ärendet.
Yttrar sig för också Maria Söderberg, C och Karin Wallén, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Till det har
kommit ett bifallsyrkande till medborgarförslaget samt ett återremissyrkande av
medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa proposition på det formella yrkande om
återremiss av medborgarförslaget mot om ärendet ska avgöras idag.
Efter proposition på återremiss mot om ärendet ska avgöras idag finner
ordförande att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Nej och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Ja.
Med 25 Nej och 20 Ja finner ordförande att ärendet återremitteras.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 140

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000113

Medborgarförslag - högre kvalité på skolmaten för en bättre skoldag, Ås skola.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag, med följande;
Inom kommunen arbetar kostenheten efter den framtagna måltidspolicyn
med tillhörande riktlinjer. Riktlinjer grundar sig på Livsmedelsverkets
riktlinjer ”Bra mat för barn i skolan”. I kommunens riktlinjer framgår hur
måltidsverksamheten ska bedrivas gällande planering av verksamheten
så som matsedels- och produktionsplanering, val av råvaror,
alternativrätter osv.
Från och med starten av höstterminen 2011 togs Ås skolas nya kök i bruk.
Det nya köket har mycket bättre produktionsmöjligheter tack vare ny
modern maskinpark, bättre förvaringsmöjligheter av råvaror m m.
En större andel av rätterna produceras från grunden. Även alternativrätterna produceras i nya köket.
Alla elever serveras lunch i en ny gemensam matsal där det finns
serveringsdiskar som möjliggör servering av alternativrätter.
Kommunens matsedel är näringsvärdesberäknad och uppfyller de
rekommendationer som gäller.
____
____

Underlag för beslut
Medborgarförslag har inkommit från elever vid Ås skola att de upplever
oregelbunden kvalité och variation på skolmaten samt ofta avsaknaden av
alternativrätt. Detta kan leda till sämre måluppfyllelse.
Yrkanden/förslag
Ingela Rönnestrand, M, yrkar bifall till grundförslaget.
Peter Grundström, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 140 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011
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Dnr KS 2011-000113

Medborgarförslag - högre kvalité på skolmaten för en bättre skoldag, Ås skola
Ajournering begärs klockan 13.55-14.00.
_____
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
besvara medborgarförslaget enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Till det
har kommit ett bifallsyrkande till medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget mot bifallsyrkandet
till medborgarförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot bifallsyrkandet till medborgarförslaget
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 141

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000117

Medborgarförslag - Busskort till alla elever på högstadiet
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget om elevkort till alla
högstadieelever med hänvisning till allt för hög kostnad för kommunen.

2

Kommunfullmäktige beslutar att lämna förslaget, gällande möjlighet för
alla elever att köpa fritidsmärket, vidare till Länstrafikens styrelse.

3

Ombudet, vid Länstrafikens stämma, tar upp frågan om fritidsmärke och
ungdomspriser.
_______________________________________________________________
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.
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges möte den 26 oktober för att
kompletteras med kostnader.
Vid dagens möte finns en redovisning av kostnader.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 141 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000117

Medborgarförslag - Busskort till alla elever på högstadiet
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.
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.
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S och Eva Ljungdahl, Mp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 141 (forts)

Sida
34

Dnr KS 2011-000117

Medborgarförslag - Busskort till alla elever på högstadiet
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, där kommunfullmäktige föreslås avslå
förslaget om elevkort till alla högstadieelever med hänvisning till allt för hög
kostnad för kommunen. Kommunfullmäktige lämnar förslaget, gällande
möjlighet för alla elever att köpa fritidsmärket, vidare till Länstrafikens styrelse.
Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att ombudet, vid Länstrafikens
stämma, tar upp frågan om fritidsmärke och ungdomspriser.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställarna
Helena Wiktorsson, reseplanerare
Ombudet Länstrafiken

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 142

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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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

Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget om en extra taxi till Ottsjön då
underlaget för en sådan tur är för litet.
_______________________________________________________________
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.
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges möte den 26 oktober för att
kompletteras med utredning av underlag för turerna till Ottsjön.
Vid dagens möte finns en redovisning av underlag för turerna till Ottsjön.
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

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 142 (forts)

Sida
36

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 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
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar avslag till förslaget om en extra taxi till Ottsjön då
underlaget för en sådan tur är för litet.
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. Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget om en extra taxi till Ottsjön då underlaget för
en sådan tur är för litet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställarna
Helena Wiktorsson, reseplanerare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 143

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000094

Medborgarförslag, Kulturhus/Samlingslokal/Bygdegård/Folkets
Hus/Medborgarhus i Krokoms centrum
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande
Kommunen delar förslagsställarens uppfattning om en samlingslokals
betydelse för orten. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en
detaljplan för Krokoms samhälle för att knyta ihop Krokoms centrum med
Krokomsporten. Byföreningen har lämnat en rad förslag och idéer. Det här
medborgarförslaget ligger i linje med dessa förslag. Krokoms kommun
kommer att förvärva Konsumfastigheten, som är en viktig pusselbit i hur
centrum kan utvecklas. Alla idéer och förslag som finns kommer att tas i
beaktande i den process som har inletts.
____

Bakgrund
Förslagsställaren vill att kommunen tar ett aktivt grepp för samordning och
inbjuder till allmän diskussion om behovet av samlingslokal i samhället.
Lennart Nilsson, förslagsställaren, går fram till talarstolen och pratar för sitt
medborgarförslag.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till medborgarförslaget och att andra stycket i
grundförslaget flyttas ner till bakgrundsbeskrivningen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget. Till det har kommit ett bifallsyrkande till
medborgarförslaget att andra stycket i grundförslaget flyttas ner till
bakgrundsbeskrivningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 143 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000094

Medborgarförslag, Kulturhus/Samlingslokal/Bygdegård/Folkets
Hus/Medborgarhus i Krokoms centrum
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Efter proposition på de två förslagen, mot varandra, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Votering begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller medborgarförslaget
röstar Nej.
Med 25 Ja och 19 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 144

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000120

Medborgarförslag - Bärbara datorer till årskurs 8-9 på Ås skola
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag
avslå medborgarförslaget med hänvisning till att arbetet med att införa en
dator per elev, på högstadiet, har påbörjats. Kostnaden för att ge samtliga
elever i årskurs 7-9 en dator, samtidigt, blir för stor för kommunen.

Bakgrund
I ett medborgarförslag från elever i Ås finns önskemål om bärbara datorer till
även 8:orna och 9:orna.
I arbetet med att införa en dator per elev i högstadiet kom barn- och
utbildningsnämnden fram till att det bästa sättet att införa detta på var att börja
med alla sjuor. Kostnaden att ge alla i högstadiet datorer samtidigt skulle bli allt
för stor och det skulle även ge problem när det gäller det inköpsavtal som
kommunen tecknat.
Yttrande
Kostnaden för att möjliggöra inköp av bärbara datorer till samtliga elever i år 8
och 9 inom kommunens skolor beräknas till 4395 kr/enhet (Dator, licens Office
2010, samt väska – dagspris 20110815).
I installationen ingår även Panda antivirusprogram, Zenworks, samt pedagogisk
programvara vilka i dagsläget redan ligger i löpande driftskostnader.
För att utrusta eleverna i år 8 och 9 på Ås skola med bärbar dator blir
kostnaden 4395 kr x 59 enheter = 285 305 kr.
För att utrusta eleverna i år 8 och 9 på samtliga skolor i kommunen med bärbar
dator blir kostnaden 4395 kr x 324 enheter = 1 423 980 kr.
I tjänsteutlåtande 14 september 2011 redovisades att en kostnad på 1 614 965
rymdes i befintlig investeringsbudget.
Genomförd investering i personal- och elevdatorer har kostat 1 630 241 kr.
Utökad investering enligt medborgarförslaget kan inte finansieras inom befintlig
budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 144 (forts)
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Dnr KS 2011-000120

Medborgarförslag - Bärbara datorer till årskurs 8-9 på Ås skola
När vi utrustar elever och pedagoger med datorer krävs även att vi hanterar det
organisatoriskt främst administrativt och för att klara det måste vi hantera
införandet enligt den plan som antogs enligt beslut i barn- och
utbildningsnämnden 1 februari 2011.
Funktionella trådlösa nätverk är under uppbyggnad på Ås skola, Nyhedens
skola, Änge skola och Cederbergskolan.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 27 maj 2011
Yttrande 6 september 2011, Åke Wilhelmsson
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 194
Yrkanden/förslag
Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår avslag till
medborgarförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställarna
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 145

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
41

Dnr KS 2011-000209

Medborgarförslag, kostnadsfri skoltransport Ytterån-Dvärsätt, höstterminen
2011
Kommunfullmäktiges beslut
1

Ärendet återremitteras för utredning av kostnader Ytterån-Trångsviken, för
alla barn från Ytterån samt utredning om så kallad slinga är genomförbar
för skolskjuts Ytterån-Dvärsätt.
____________________________________________________________

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna yrkar på skolskjuts från
Ytterån till Dvärsätts skola.
Bakgrunden till att skolskjuts önskas till Dvärsätts skola är att föräldrarna anser
sig tvingade att välja annan skollösning än den beslutade. Den 16 juni
beslutade kommunfullmäktige i Krokoms kommun att flytta eleverna från
Ytteråns skola till Trångsvikens skola.
Flera vårdnadshavare har efter beslutet valt Dvärsätts skola för sina barn
istället för Trångsvikens skola.
Enligt gällande skolskjutsreglemente; barn- och utbildningsnämnden § 56, 2011
7.1 Om vårdnadshavaren väljer annan skola än den skola som anvisats ska
kommunen i de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter även anordna skolskjuts i dessa fall.
Då eleverna i Ytterån är berättigade till skolskjuts till den anvisade skolan i
Trångsviken, kan de erhålla skolskjuts om ingen merkostnad uppstår.
Skolskjutskostnaden kvarstår dock till Trångsviken därför uppstår en
merkostnad för kommunen att bevilja skolskjuts till Dvärsätt.
Underlag för beslut
Medborgarförslag inkommet 15 juni 2011.
Tjänsteutlåtande 22 augusti 2011
Utredning på merkostnad för skolskjuts mellan Ytterån och Dvärsätt
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 195

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 145 (forts)
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Dnr KS 2011-000209

Medborgarförslag, kostnadsfri skoltransport Ytterån-Dvärsätt, höstterminen
2011
Yrkanden/förslag
Karin Wallén, C, yrkar avslag till medborgarförslaget.
Ronny Carlsson, Sd, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar på återremiss för att utreda kostnader YtterånTrångsviken för alla barn från Ytterån samt utreda om så kallad slinga är
genomförbar för skolskjuts, Ytterån-Dvärsätt.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
yrkandet i medborgarförslaget angående skolskjuts till Dvärsätts skola från
Ytterån med hänvisning till gällande skolskjutsreglemente. Till det har kommit
bifallsyrkanden till medborgarförslaget samt ett återremissyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss.
Efter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras finner ordförande att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Nej och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Ja.
Med 24 Nej och 20 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige återremitterar
ärendet.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 146

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000171

Medborgarförslag - omvandla Rösta, Ås till ett attraktivt äldre/seniorboende
med hälsa- och trädgårdsinriktning
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget, med hänvisning till
att kommunen kommer att förvärva fastigheterna Torsta och Rösta för att
skapa ett Grönt Centrum. Målet med ett Grönt Centrum är bland annat att
utveckla utbildningar för de gröna näringarna och utveckla företagandet
från jord till bord. En satsning som omfattar hela området Torsta och
Rösta.
Frågan som lyfts i medborgarförslaget kommer dock att tas tillvara i det
arbete som Framtidsgruppen för äldreboende inom kommunen bedriver.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att omvandla Rösta, i Ås, till ett attraktivt
äldre/seniorboende med hälsa och trädgårdsinriktning.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Tjänsteutlåtande 15 september 2011
Socialnämnden 26-27 september 2011
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 196
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, med hänvisning till att kommunen kommer att förvärva
fastigheterna Torsta och Rösta för att skapa ett Grönt Centrum. Målet med ett
Grönt Centrum är bl annat att utveckla utbildningar för de gröna näringarna och
utveckla företagandet från jord till bord. En satsning som omfattar hela området
Torsta och Rösta. Frågan som lyfts i medborgarförslaget kommer dock att tas
tillvara i det arbete som Framtidsgruppen för äldreboende inom kommunen
bedriver.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 146 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011
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Dnr KS 2011-000171

Medborgarförslag - omvandla Rösta, Ås till ett attraktivt äldre/seniorboende
med hälsa- och trädgårdsinriktning
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 147

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000316

Förvärv av fastigheten Hissmon 1:167, Konsum i Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar om förvärv av fastigheten Hissmon 1:167 för
en köpeskilling av 890 000 kronor.

2

Medel för förvärvet tas ur samhällsbyggnadsnämndens befintliga
investeringsram.

3

Kommunfullmäktige anslår täckning för löpande drift- och
underhållskostnader för 2012 med 250 000 kronor.
_________________________________________________________
Bakgrund
Fastigheten Hissmon 1:167, Konsum i Krokom, har varit ute till försäljning.
Kommunen har lämnat in ett anbud på 890 000 kronor som har antagits av
Konsum Nord.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 18 oktober 2011, § 97
Kommunstyrelsen 7 december 2011, § 174
Yrkanden/förslag
Göte W Swén, M, vill i ändringsyrkande, punkt 3, att kommunfullmäktige anslår
täckning för löpande drift – och underhållskostnader för 2012 med 250.000
kronor.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
om förvärv av fastigheten Hissmon 1:167 för en köpeskilling av 890 000 kronor.
Medel för förvärvet tas ur samhällsbyggnadsnämndens befintliga investeringsram. Nämnden begär täckning för löpande drift- och underhållskostnader för
2012 med 250 000 kronor. Till det har kommit ett ändringsyrkande om att
kommunfullmäktige anslår täckning för löpande drift- och underhållskostnader
för 2012 med 250.000 kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 147 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2011-000316

Förvärv av fastigheten Hissmon 1:167, Konsum i Krokom
Ordförande kommer att ställa proposition på punkterna 1 och 2 och sedan ställs
proposition på punkten 3 i grundförslaget mot ändringsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på punkterna 1 och 2 i grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
Efter proposition på punkten 3 i grundförslaget mot ändringsyrkandet finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningscheferna
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 148

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000334

Finansreglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer finansreglemente för Krokoms kommun.
I komplettering till ägardirektiv för Krokomsbostäder AB ge bolaget i
uppdrag att upprätta eget finansreglemente som ansluter till
kommunens. Genom att delge bolaget fullmäktiges beslut anses sådan
komplettering av ägardirektiv vara gjord.
__

Bakgrund
Alla kommuner och företag är exponerade för finansiella risker och det är
kommunfullmäktige respektive företagsstyrelsen som har det övergripande
ansvaret för hur finansverksamheten bedrivs och att de finansiella riskerna
kontrolleras och begränsas.
Mot denna bakgrund är det övergripande syftet med ett finansreglemente att:
Fastställa finansverksamheten mål
Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som
förekommer i finansverksamheten
Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av
finansverksamheten
Finansverksamhetens övergripande mål är att:
Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera räntekostnaderna
Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 31 oktober 2011
Förslag till Finanspolicy
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 175
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Maria Söderberg, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 148 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000334

Finansreglemente
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige fastställa
finansreglemente för Krokoms kommun. I komplettering till ägardirektiv för
Krokomsbostäder AB ge bolaget i uppdrag att upprätta eget finansreglemente
som ansluter till kommunens. Genom att delge bolaget fullmäktiges beslut
anses sådan komplettering av ägardirektiv vara gjord.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Krokomsbostäder AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 149

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
49

Dnr KS 2011-000330

Revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar i bilaga 1 i redovisat förslag till taxa för Krokoms
kommuns offentliga kontroll av livsmedel, och att denna taxa träder i kraft den
1 januari 2012.
2 Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande timavgift beslutad av
kommunfullmäktige den 4 april 2007, § 24 gäller fram till dess att
kommunfullmäktige beslutat om ny timavgift.
3 Kommunfullmäktige upphäver nuvarande taxa för livsmedelskontroll, antagen
av kommunfullmäktige den 4 april 2007, § 24, ändrad den 28 april 2010, § 34,
att den slutar gälla den 31 december 2011.

Bakgrund
Grunden för hur den offentliga kontrollen över livsmedelsföretagen finansieras
ges i Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(avgiftsförordningen) och artiklarna 26-29 i förordning (EG) nr 882/2004
(kontrollförordningen). Kontrollförordningen anger de grundläggande kraven på
hur avgiftssystemet ska vara utformat och vilka kostnader som får finansieras
med avgifter. Systemet ska ge full avgiftsfinansiering och vara riskbaserat. Den
svenska avgiftsförordningen anger en skyldighet att ta ut avgifterna för att
fullgöra kontrollförordningens krav. Avgiftsförordningen anger också vilka typer
av avgifter som kontrollmyndigheten, bygg- och miljönämnden i Krokoms
kommun, ska ta ut. Dessa avgifter är den årliga kontrollavgift som alla
livsmedelsföretagare ska betala, avgift för extra kontroll till följd av bristande
efterlevnad av regelverket, godkännande- och registreringsavgift för att driva
livsmedelsverksamhet samt avgift för bemanning vid slakterier, stycknings- och
vilthanteringsanläggningar.
Den årliga kontrollavgiften ska betalas efter ett särskilt beslut av
kontrollmyndigheten. För lokala kontrollmyndigheter gäller även att avgiften ska
fastställas efter en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 149 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000330

Revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel
Livsmedelsverket har som stöd till kontrollmyndigheterna utvecklat en ny modell
för att riskklassa livsmedelsanläggningar och beräkna kontrollavgifter.
Uppdateringen av modellen består bland annat i att en ny modul,
Informationsmodul, förs in i modellen samt en förändrad storleksindelning så att
ytterligare en storleksklass skapas i det storleksområde där väldigt många
anläggningar finns placerade och att fler riskklasser skapas.
Syftet med modellen är att kontrollmyndigheterna ska kunna uppfylla
livsmedelslagstiftningens krav på fullt ut avgiftsfinansierad och riskbaserad
offentlig kontroll.
Klassningen styr vilken kontrolltid anläggningen ska ha och därmed även
avgiftens storlek. Även kontrollbehov utifrån faktorer som inte är direkt
riskrelaterade, utan även de som medför en informationsrelaterad kontroll, ingår.
Modellen omfattar samtliga registrerade och godkända livsmedelsanläggningar
och består av tre delar, en riskmodul, en informationsmodul och en
erfarenhetsmodul. Dessa tillsammans genererar det underlag som behövs för
beräkning av kontrolltid, som därefter fastställs av kontrollmyndigheten.
Kontrolltiden motsvarar därefter en avgift som beror på den taxa som tillämpas
av kontrollmyndigheten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 31 oktober 2011.
Bygg- och miljönämndens beslut den 27 oktober 2011, § 178.
Taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel, bilaga 1.
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 176
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Sture Marklund, V, Maria Söderberg, C och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, innehållande tre punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Bygg- och miljönämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 150

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000329

Utökning av Jämtlands Räddningstjänstförbund genom inträde av Ragunda
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun godkänner att
Ragunda kommun, fr o m 1 januari 2012, ingår i ett utökat Jämtlands
Räddningstjänstförbund med de förutsättningar som framgår av
genomförd utredning.

2

Upprättat förslag till konsortialavtal daterat 2009-10-27, reviderat
2011-10-25, godkänns

3

Upprättat förslag till förbundsordning daterat 2007-05-03, reviderat
2011-10-25, godkänns.

Bakgrund
Ragunda kommun har ansökt om medlemskap i Jämtlands
Räddningstjänstförbund. Enligt gällande förbundsordning kan nya medlemmar
ingå i förbundet förutsatt att samtliga medlemmar är överens om villkoren för
inträdet samt även är eniga om nödvändiga förändringar av förbundsordningen.
Förslag till nytt konsortialavtal mellan den nya medlemskretsen och reviderad
förbundsordning har utarbetats.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 31 oktober 2011
Utredning 2011-10-18
Konsortialavtal 2009-10-27 reviderad 2011-10-25
Förbundsordning 2007-05-03 reviderad 2011-10-25
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 180
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att Krokoms kommun godkänner att Ragunda kommun, fr o m 1 januari 2012,
ingår i ett utökat Jämtlands Räddningstjänstförbund med de förutsättningar som
framgår av genomförd utredning. Upprättat förslag till konsortialavtal daterat
2009-10-27 reviderat 2011-10-25, godkänns. Upprättat förslag till
förbundsordning daterat 2007-05-03 reviderat 2011-10-25, godkänns.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 150 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000329

Utökning av Jämtlands Räddningstjänstförbund genom inträde av Ragunda
kommun
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Berg, Bräcke, Ragunda, Östersund, Strömsunds
kommuner
Jämtlands Räddningstjänstförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 151

Sida
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Dnr KS 2011-000268

Framställan om att få utöka Regionförbundet Jämtlands läns verksamhet med
kultur och folkhögskolor från Jämtlands läns landsting
__
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige tillstyrker att Regionförbundet övertar verksamheter
inom kultur och folkhögskolorna fr. o m den 1 januari 2012,
under förutsättning att verksamheterna finansieras genom att
resurser överförs från Jämtlands läns landsting till Regionförbundet.
__________________________________________________________
Bakgrund
Regionförbundet anhåller i en skrivelse den 12 september 2011
om att ”få rätt överta kulturen och folkhögskolorna fr o m 2012-01- 01
under förutsättning att Regionförbundet och Jämtlands läns landsting tecknar
avtal”. För att ett beslut skall vara möjligt krävs ett särskilt beslut av
kommunfullmäktige i varje kommun.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2011-11-02
Framställan från Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 2011-09-12
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 151
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige tillstyrka
att regionförbundet övertar verksamheter inom kultur och folkhögskolorna
fr o m den 1 januari 2012, under förutsättning att verksamheterna finansieras
genom att resurser överförs från Jämtlands läns landsting till Regionförbundet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersunds
kommuner
Regionförbundet Jämtlands län
Jämtlands läns landsting
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 152

Sida
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Dnr KS 2011-000335

Plan för hantering av extraordinära händelser
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner plan för hantering av extraordinära
händelser i Krokoms kommun.
______

Bakgrund
I Sverige pågår just nu ett arbete med att bygga upp ett nytt
krishanteringssystem, vars främsta syfte är att höja det svenska samhällets
krishanteringsförmåga i fred. Enligt lagen (2006:544) om extraordinära
händelser i fredstid hos kommuner och landsting ska kommunfullmäktige för
varje ny mandatperiod anta en plan för kommunens hantering av extraordinära
händelser.
Planen innehåller riktlinjer för den kommunala verksamheten under
extraordinära händelser i fredstid. Den utgör även en grundstomme som ska
utvecklas vidare för kommunens agerande vid höjd beredskap.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 182
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mona Puttick, V och Mikaela Munck af Rosenschöld, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
plan för hantering av extraordinära händelser i Krokoms kommun.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Jan Eriksson, säkerhetschef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 153

Sida
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Dnr KS 2011-000178

Motion angående elevuppföljning från Krokoms kommun i Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Bakgrund
Jenny Palin, S och Jörgen Blom, V har i motion yrkat
att kommunen årligen ska begära ut elevstatistik från Jämtlands
Gymnasieförbund som gäller elever från Krokoms kommun,
att detta ska ske så att det kan användas i barn- och utbildningsnämndens
kvalitetsredovisning.
Gymnasieförbundet har i sitt yttrande redovisat att det finns olika kriterier för att
bedöma skolors kvalitet, betygen är en del.
Det som anförs i motionen har också vid åtskilliga tillfällen diskuterats inom
kommunen och även lyfts till Gymnasieförbundet av Krokoms kommuns
ledamöter i direktionen.
Den i motionen begärda statistiken är överlämnad till kommunen. Synpunkterna
i motionen i övrigt kommer att finnas med i kommunens fortsatta kvalitetsarbete
på området.
Yrkanden/förslag
Leif Olsson, C, yrkar bifall till motionen.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Jenny Palin och Jörgen Blom, motionsställarna
Jämtlands Gymnasieförbund
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 154

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000098

Motion, möjlighet till att ha icke sekretessbelagt schema tillgängligt för boende
och anhöriga inom Krokoms kommuns äldreboende
__
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar motionen, enligt socialnämnden, med
motiveringen att signeringslista SoL/SoL-schema som används inom
hemtjänsten i kommunen och vid Solbacka kvalitetssäkrar beslutade
insatser för brukaren. Det är en del i det kvalitetshöjande arbetet inom
äldreomsorgen som även ska genomföras inom kommunens särskilda
boenden.
____

Bakgrund
Jessika Svensson, V, yrkar i motion att Krokoms kommun bereder frågan om
att man eventuellt kan ha ett SoL-schema i brukarens bostad. Hon menar att
brukaren bör ha ett så kallat SoL-schema framme, tillgängligt för personal och
anhöriga där ej sekretessbelagda insatser skrivs upp och attesteras av personal
när de blivit utförda. Det skulle undanröja många frågor och farhågor hos
anhöriga.
De genomförandeplaner som är upprättade, och som har sin grund i beslutade
insatser, är upprättade i samverkan med den enskilde eller dennes anhöriga
eller annan som företräder den enskilde. Har anhöriga frågor och farhågor
rörande insatsernas genomförande kan anhöriga kontakta personalen och
ställa frågor. I varje enskilt ärende finns en sk kontaktperson utsedd. Genom
kontaktpersonen kan den enskilde och anhöriga alltid erhålla information i det
enskilda ärendet. Rutiner föreskriver också att anhöriga kan närvara vid
vårdplanering för att öka delaktigheten i vården och omsorgen.
Underlag för beslut
Motion angående icke sekretessbelagt schema inom äldreboenden
Tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2011
Socialnämnden 26-27 september 2011, § 119
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 198

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 154 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000098

Motion, möjlighet till att ha icke sekretessbelagt schema tillgängligt för boende
och anhöriga inom Krokoms kommuns äldreboende
__
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen, enligt socialnämnden, med motiveringen att signeringslista SoL/SoLschema som används inom hemtjänsten i kommunen och vid Solbacka
kvalitetssäkrar beslutade insatser för brukaren. Det är en del i det
kvalitetshöjande arbetet inom äldreomsorgen som även ska genomföras inom
kommunens särskilda boenden. Till det har kommit ett bifallsyrkande till
motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot bifallsyrkandet till motionen finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Jenny Palin och Jörgen Blom, motionsställarna
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
58

Dnr KS 2011-000177

Motion om nyckellösa låssystem
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar motionen, enligt socialnämndens förslag,
med att nyckellösa låssystem inom hemtjänsten är en del i
kvalitetsutvecklingen, genom att komplettera redan befintligt kvalitets/uppföljningssystem.
_________________________________________________________
Bakgrund
Jörgen Blom, V, yrkar i en motion att Krokoms kommun inför nyckellösa
låssystem inom hemtjänsten. Han menar att genom att införa nyckellösa lås
som snabbt och smidigt kan monteras hos vårdtagarna höjer man säkerheten
för vårdtagarna, minskar stressen för personalen och minskar kostnaderna för
kommunen genom mindre bilkörning och klokare fördelning av
arbetsuppgifterna hos personalen.
Som utförare av hemtjänst kan man se att en nyckelfri hemtjänst kan vara en
smidig lösning på nyckelhanteringen då det åtgår tid till att plocka ihop nycklar
till kunder som ska besökas, invänta nycklar, borttappade nycklar osv. Idag har
hemtjänsten ett mobilt kvalitets-/uppföljningssystem och ett planeringssystem
håller på att implementeras. Det behövs tekniska lösningar inom hemtjänsten
för att underlätta men det krävs också administrativa resurser för att hantera de
olika systemen.
Underlag för beslut
Motion om nyckellösa låssystem 4 maj 2011
Socialnämnden 26-27 september 2011, § 118
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 199
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Christer Toft, S, yrkar bifall till motionen.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C och Maria Söderberg, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Kf § 155 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000177

Motion om nyckellösa låssystem
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen, enligt socialnämndens förslag, med att nyckellösa låssystem inom
hemtjänsten är en del i kvalitetsutvecklingen, genom att komplettera redan
befintligt kvalitets- /uppföljningssystem. Till det har kommit ett bifallsyrkande till
motionen.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Efter proposition på grundförslaget mot bifallsyrkandet till motionen finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Jörgen Blom, motionsställaren
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 156

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Som ny ersättare i Jämtlands Räddningstjänstförbund väljs Rolf Lilja, S.

2

Som ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Gabriella Carlsson, S.

3

Som ny ledamot i socialnämnden väljs Yvonne Rosvall, S.

4

Som ny ersättare i socialnämnden efter Yvonne Rosvall, S, väljs Anki
Syversen, S.

5

Agneta Gabrielssons, Fp, avsägelse i barn- och utbildningsnämnden
godkännes.

6

Som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden väljs Markus Eriksson,
Fp.

7
Stefan Wikéns, S, avsägelse godkännes.
_____
Val som är kvar att göra från föregående möte;
istället för Anders Frederiksen, S
* ersättare i Jämtlands Räddningstjänstförbund
* ersättare i kommunstyrelsen
* ledamot i socialnämnden
Som ersättare i Jämtlands Räddningstjänstförbund föreslås Rolf Lilja, S.
Som ersättare i kommunstyrelsen föreslås Gabriella Carlsson, S.
Som ledamot i socialnämnden föreslås Yvonne Rosvall, S.
Som ny ersättare i socialnämnden efter Yvonne Rosvall, S, föreslås Anki
Syversen.
_____
Agneta Gabrielsson, Fp, avsäger sig uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

____

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 156 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 december 2011
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Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden föreslås Markus Eriksson, Fp.
_____
Stefan Wikén, S, avsäger sig sina politiska uppdrag i kommunen
_____
Kopia

Justerandes signatur

De valda
Förtroendemannaregistret
De avgångna

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar
1

Dnr 22
Socialnämnden: kvartalsrapport SoL och LSS, kvartal 3, till Socialstyrelsen

2

Dnr 28
Privatperson: 111111, tekniken får inte gå före hälsan, om
elöverkänslighet

3

Dnr KS 11/032
Länsstyrelsen i Jämtlands län: 111031, ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

4

Dnr KS 11/060
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: 110926, styrelseprotokoll

5

Dnr KS 11/110
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidieträff 111121

6

Dnr KS 11/141
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: sju st riksdagsmotioner ang ”återbäring” från vattenkraften

7

Dnr KS 11/164
Högsta Förvaltningsdomstolen: protokoll 111108 ang inhibition i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd

8

Dnr KS 11/206
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 111018, § 99,
Medborgarförslag, trafiksäkerhet på Offerdalsvägen, Strandvägen och
Snickerivägen i Krokom
Kommunstyrelsen – anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

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.
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
B

C

D

E

F

G

Justerandes signatur

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. Återremitterades vid fullmäktige 7 december 2011.
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.
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 11/096
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.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
H

I

J

K

L

M

N

Justerandes signatur

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 11/133
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 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 11/175
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 11/204
Medborgarförslag 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 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.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
O

P

Q

R

S

T

U

Justerandes signatur

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. Återremitterades vid fullmäktiges möte
den 7 december 2011 för utredning av kostnader Ytterån-Trångsviken för
alla barn från Ytterån samt utreda om så kallad slinga är genomförbar för
skolskuts Ytterån-Dvärsätt.
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.
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
Medborgarförslag avseende upprustning av gatu- och vägnätet inom
Krokoms samhälle. remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2012.
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Justerandes signatur

Dnr KS 11/277
Medborgarförslag om fastighet för el- och tekniköverkänsliga, i
kommunen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2012.
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
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
Motion från Vänsterpartiet om ”Gamla Konsum” som mötesplats
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast
den 24 oktober 2012.
Dnr KS 11/361
Motion från Christer Toft, S, om ”Rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget”. Besvaras senast i
kommunfullmäktige den 28 november 2012.
Dnr KS 11/360
Motion från Rolf Lilja, S, om ”Nytt badhus i Krokom”. Besvaras senast i
kommunfullmäktige den 28 november 2012.
Dnr KS 11/279
Medborgarförslag – Förändring kring campingplatsen i Krokom. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inom ett år.
Samhällsbyggnadsnämnden tar själv beslutet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000278

Meddelanden
Aa

Dnr KS 11/355
Medborgarförslag – Höj avgiften för tömning av sopkärl och sänk den
fasta avgiften i motsvarande grad. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inom ett år. Samhällsbyggnadsnämnden tar själv beslutet.

Dnr KS 11/348
Bb Medborgarförslag – Gratis tomter i Trångsviken med flera förorter.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inom
ett år. Samhällsbyggnadsnämnden tar själv beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000184

Avslutning
Ordförande Gunnar Hellström, C, tackar för år 2011 och önskar en God Jul och
ett Gott Nytt År!
Ordförande påminner om Guldgalan i Kaxås och avslutar med orden ”Det gäller
att våga och att vara positiv”!
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anteckningar

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

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson
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Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Lena Persson
Marita Lindh

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson (K Svemark)
Christer Toft
Katarina Rosberg (Karin Juleshaug)
Stefan Wikén
Jenny Palin
Eva Handmark (Yvonne Rosvall
Sven Wadman
Mi Bringsaas (Alf Edfeldt)
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsén
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
Lollo Ljuslin
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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
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