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Dnr KS 2011-000085

Öppnande och informationsärenden i kommunfullmäktige 2011
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna till dagens möte och
förklarar sammanträdet öppnat klockan 10.00.
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i ÖstersundsPosten och
Länstidningen den 8 juni och kallelsen har gått till ledamöter den 31 maj 2011.
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S.
Ordförande finner kungörelsen och kallelsen godkända.
_____
Vid upprop noteras 43 ledamöter och 2 ersättare, enligt bilaga 1 till protokollet.
Fem ej tjänstgörande ersättare deltar enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
Kommunfullmäktige får information enligt följande
*

Vänortsbesök i Haninge, Mi Bringsaas, S, och Göte Norlander, C.

*

Program för ungdomsinflytande, Mi Bringsaas, S.

*

Folkhälsorådet, Owen Laws, Mp.

*

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande
- Rapport från bolagsstämmor, Krokomsbostäder AB, Jämtkraft AB, Peak
Innovation, Mid Sweden Science Park, Länstrafiken och Naboer.
_____
Följande frågor anmäls och får ställas
1 Britt Carlsson, S, fråga till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om skolorna i Ås.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 56 (forts)
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Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Dnr KS 2011-000085

Öppnande och informationsärenden i kommunfullmäktige 2011
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00,
överläggningar och kaffe klockan 15.00-15.30, för överläggningar klockan
16.55-17.10, för mat klockan 18.45-19.10 och för överläggningar klockan
20.35-20.50.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anne Catrine Hedman,
Kd.

1

Kjell Sundholm, Kd, väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Anne Catrine Hedman, Kd, avsäger sig sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i valberedningen
samt ersättare i valnämnden.
Som ny ledamot i kommunstyrelsen föreslås Kjell Sundholm, Kd.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kjell Sundholm
Anne Catrine Hedman
Troman

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000089

Frågor
Britt Carlsson, C, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande,
om skolbyggnationerna i Ås och Byskogen och att dessa har dragit ut på tiden.
Britt Carlsson, S, vill även veta vilka extra kostnader som har uppkommit i
samband med detta.
Maria Söderberg, C, svarar att vid kommunstyrelsens sista möte den 22 juni
kommer studiebesök att göras för att titta på skolorna i Ås. Maria Söderberg, C,
överlämnar till Göte W Swén, M, kommunstyrelsens förste vice ordförande, att
svara på frågorna.
Göte W Swén, M, svarar att skolan i Ås kommer slutbesiktigas i början av juli.
Det är inte frågan om någon försening där. Skolgården är inte riktigt klar och
arbetet med den kommer att pågå en bit in på höstterminen. En viss
kostnadsökning kommer det att bli för skolgården.
Göte W Swén, M, ber att få återkomma med uppgifter, om skolan i
Sånghusvallen, till fullmäktigemötet den 28 september 2011.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000065

Allmänhetens frågestund
1

Anders Fahlén ställer frågor om sammanslagning av skolor, Hov–
Västbygden, Ytterån-Trångsviken.
Göte W Swén, M, svarar
Maria Söderberg, C, svarar.
Karin Wallén, C, svarar.

2

Ordförande, Gunnar Hellström, C, läser upp frågor från privatperson om
sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov.

Karin Wallén, C, barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag samt beslut om remissinstans
Kommunfullmäktiges beslut om remissinstans
Motioner

1

Dnr KS 11/211
Motion från Judith Hult, S, om barnfattigdom remitteras till socialnämnden.
Motionen besvaras i kommunfullmäktige senast den 7 december 2011.

Medborgarförslag

1

2

3

4

5

Justerandes signatur

Dnr KS 11/175
Medborgarförslag, från Berndt Söderholm, 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, från Lennart Nilsson och Ensio Gustavsson, om
Science center, KOMTEK i Krokoms kommun, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande och beslut i nämnden senast i april
2012.
Dnr KS 11/208
Medborgarförslag, från Berndt Söderholm, 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 11/206
Medborgarförslag, från Berndt Söderholm, om ”Trafiksäkerhetsförslag på
väg 611, Offerdalsvägen, samt Strandvägen och Snickerivägen”remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande och beslut i nämnden
senast i januari 2012.
Dnr KS 11/207
Medborgarförslag från medborgare, i och i närheten av Krokoms centrum,
om ”Byutvecklingsplan för Krokoms samhälle” remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande och beslut i styrelsen senast i juni 2012.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 60 (forts)
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Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag samt beslut om remissinstans

6

Dnr KS 11/209
Medborgarförslag, från Anders Fahlén m fl, om kostnadsfri skolskjuts
Ytterån-Dvärsätt remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
besvarande och beslut i nämnden senast den 15 november 2011.

Dnr KS 11/210
Medborgarförslag, från Anders Fahlén m fl, om konsekvensanalys som
instrument under beredning av verksamhetsförändringar inom skola
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande och beslut i styrelsen
senast den 16 november 2011.
_____
7

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Berörda nämnder inklusive förslag
Kommunstyrelsen inklusive förslag
Medborgarförslagsställarna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov samt Ytterån-Trångsviken
Kommunfullmäktiges beslut
1

Förtäta skolorganisationen Västbygden-Hov till en skolenhet
belägen i Hov, Alsen.

2

Förtäta skolorganisationen i Ytterån – Trångsviken till en skolenhet
belägen i Trångsviken.

3
Förtätningen gäller från och med höstterminen 2011.
_________________________________________________________
Bakgrund
Peter Hallberg samt Kurt Folkesson redogör för sitt medborgarförslag som är
en beslutspunkt efter denna paragraf.
Barn och utbildning har inför 2012 års budget äskat medel för ett antal behov
som är kopplat till volymförändringar samt lagförändringar men även
kvalitetshöjningar av verksamheten. Vid budgetkonferensen 1-2 mars 2011
tydliggjordes att nämnderna i första hand fick se över och omfördela budget
inom egen ram för att finansiera äskanden.
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 mars 2011
aktualiserades vilka omfördelningar som var möjliga, där förtätning av skolorna
var en av flera åtgärder.
Att förändra en skolorganisation vid läsårsstart är mer lämpligt än under
pågående läsår, d.v.s. vid årsskiftet. Det innebär att sammanslagningen bör ske
i samband med höstterminsstarten 2011.
För att möjliggöra det krävs att ärendet behandlas i extrainsatt möte i barn- och
utbildningsnämnden samt också i kommunstyrelsen den 27 april, för att
skolsammanslagningen ska kunna behandlas i kommunfullmäktige den
4 maj 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov samt Ytterån-Trångsviken
Krokoms kommuns skolorganisation har varit föremål för diskussion en längre
tid. Behovet av att skapa ”större” skolor förstärks med det nya kravet på
lärarlegitimation. Med nuvarande organisation av skolor där det endast finns
underlag för ca 2 lärare kommer det att innebära stora svårigheter att tillgodose
behörighetskraven.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen att hantera många små enheter. Genom att förtäta skolorna möter
nämnderna kravet på god ekonomisk hushållning och bra kvalitet på sin
verksamhet.
Den 4 maj 2011 var ärendet upp i fullmäktige där det återremitterades av
oppositionen, S och V, med en del frågeställningar.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 27 april 2011
Barn- och utbildningsnämnden 23 maj
Kommunstyrelsen de 23 maj 2011, § 96
Kommunfullmäktige ajournerar sig för överläggningar och kaffe klockan 15.0015.30.
Yrkanden/förslag
Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget, tillika majoritetens förslag.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar att skolorna i Ytterån och Västbygden inte läggs ner.
Rolf Lilja, S, yrkar att kommunen fortsätter driva skolan fram till dess att
Västbygden har fått tillstånd från skolinspektionen att driva en friskola.
Rolf Lilja, S, yrkar avslag på grundförslaget.
Mona Puttick, V, yrkar att skolorna ska få vara kvar.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov samt Ytterån-Trångsviken
Christer Toft, S, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, förslag.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, förslag.
Anders Frederiksen, S, yrkar avslag på grundförslaget samt bifall till Rolf Liljas,
S, förslag.
Kommunfullmäktige ajournerar sig för överläggningar klockan 16.55-17.10.
Christer Toft, S, yrkar att det blir förskoleklass till och med årskurs 3 i Ytterån
och att det blir 4 till och med årskurs 6 i Trångsviken.
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, yrkande samt bifall till Christer
Tofts, S, yrkande.
Yttrar sig gör också Göte W Swén, M, Jörgen Blom, V, Sture Marklund, V, Sven
Wadman, S, Lisa Sallin, M, Jenny Pallin, S och Eva Ljungdahl, Mp.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige har att ta ställning till grundförslaget, majoritetens förslag.
Det föreslår förtätning av skolorganisationen Västbygden-Hov till en skolenhet
belägen i Hov, Alsen. Förtätning av skolorganisationen i Ytterån – Trångsviken
till en skolenhet belägen i Trångsviken. Förtätningen gäller från och med
höstterminen 2011.
Till grundförslaget har inkommit två tilläggsyrkanden. Ett yrkande, från Rolf
Lilja, S, som föreslår att kommunen fortsätter driva skolan fram till dess att
Västbygden har fått tillstånd från skolinspektionen att driva en friskola. Det
andra yrkandet, från Christer Toft, S, föreslår att det blir förskoleklass till och
med årskurs 3 i Ytterån och att det blir årskurs 4 till och med årskurs 6 i
Trångsviken.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan
ställs proposition på de två tilläggsyrkandena.
Propositionsordningen godkännes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov samt Ytterån-Trångsviken
Efter proposition på grundförslagets tre punkter finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
Efter proposition på tilläggsförslag från Rolf Lilja, S, finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår det.
Votering begärs
De som bifaller Rolf Liljas, S, yrkande röstar Ja och de som avslår detsamma
röstar Nej.
Med röstsiffrorna 24 Nej och 21 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår tilläggsyrkandet.
_____
Reservation
S och V anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.
_____
Efter proposition på tilläggsyrkande från Christer Toft, S, finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår det.
Votering begärs
De som bifaller Christer Tofts, S, yrkande röstar Ja och de som avslår
detsamma röstar Nej.
Med röstsiffrorna 24 Nej och 21 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår tilläggsyrkandet.
_____
Reservation
S och V anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Västbygden och Alsenbygden, Ytterån och Trångsviken
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
13

Dnr KS 2011-000153

Medborgarförslag från Västbygden om sammanslagning av skolor
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige svarar Västbygden, i punkten 1,att det är
ledamöterna i kommunfullmäktige som har den exklusiva rätten att yrka
bifall eller avslag till ett medborgarförslag.

2

Kommunfullmäktige avslår punkten 2 med svar att den gamla doktrinen
inte gäller längre. Kommunen har en ny politisk majoritet sedan 2006.
Fullmäktiges ledamöter har ansvar att fatta beslut även i svåra frågor,
såsom skolförtätning samt att kunna erbjuda kommunens elever bästa
möjliga utbildning.

3

Kommunfullmäktige svarar Västbygden, i punkten 3, att någon förföljelse
inte har förekommit vare sig nu eller tidigare.

4

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att ärendet ”sammanslagning av
skolor” är avgjort.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kurt Folkesson med flera har inkommit med ett medborgarförslag där
synpunkter på ärendet ”sammanslagning av skolor i Västbygden-Hov”
framkommer.
1
2

3
4

Västbygden yrkar avslag till medborgarförslag från Alsenbygden.
Västbygden vill att Krokoms kommun återgår till den doktrin, som varit
rådande i många år, innebärande att byskolor inte läggs ner utan att
föräldrar, skolledning och politiker är överens om detta.
Västbygden vill att de styrande i kommunen omedelbart upphör med förföljelsen av bygden.
I övrigt anses ärendet, ”sammanslagning av skolor”, avgjort.

Underlag för beslut
Medborgarförslag, daterat 14 april 2011
Svar på medborgarförslag 12 maj 2011
Barn- och utbildningsnämnden 23 maj 2011
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 97
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000153

Medborgarförslag från Västbygden om sammanslagning av skolor
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande svara Västbygden, i punkten 1,att
det är ledamöterna i kommunfullmäktige som har den exklusiva rätten att yrka
bifall eller avslag till ett medborgarförslag.
Som svar på punkten 2 vill Maria Söderberg, C, i ändringsyrkande svara
Västbygden att det avslås. Den gamla doktrinen gäller inte längre. Kommunen
har en ny politisk majoritet sedan 2006. Fullmäktiges ledamöter har ansvar att
fatta beslut även i svåra frågor, såsom skolförtätning samt att kunna erbjuda
kommunens elever bästa möjliga utbildning.
Som svar på punkten 3 vill Maria Söderberg, C, i ändringsyrkande svara
Västbygden att någon förföljelse inte har förekommit vare sig nu eller tidigare.
I övrigt anses ärendet ”sammanslagning av skolor avgjort”.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Fullmäktige har att ta ställning till grundförslaget som föreslår att
medborgarförslaget är besvarat i och med att ärendet ”sammanslagning av
skolor i Västbygden-Hov” är beslutat. Till det har inkommit ett ändringsyrkande
med svar till Västbygden. Det tredje förslaget är yrkande om bifall till
medborgarförslaget.
Ordförande kommer först att ställa grundförslaget mot ändringsyrkandet. Efter
det ställs proposition på medborgarförslaget, bifall mot avslag.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
Efter proposition på medborgarförslaget bifall mot avslag finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår det.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 62 (forts)

Dnr KS 2011-000153

Medborgarförslag från Västbygden om sammanslagning av skolor
Reservation
Socialdemokraterna anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000144

Medborgarförslag från Alsenbygden om sammanslagning av skolor
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget om
sammanslagning av Västbygdens skola och Hovs skola till en skola inför
läsåret 2011/2012.

2

Kommunfullmäktige svarar Alsenbygden att barn- och utbildningsnämnden har ett system för resursfördelning skolor emellan. Det bygger
på elevantal, barnens åldrar och behov. Resursfördelningen är inte knuten
till en speciell skola.

3

Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att ärendet ”sammanslagning av
skolor” är avgjort.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Föräldrar i Alsenbygden har inkommit med ett medborgarförslag med
synpunkter på ärendet ”sammanslagning av skolor i Västbygden-Hov”.
1

Medborgarförslaget föreslår en sammanslagning av Västbygdens skola
och Hovs skola till en skola inför läsåret 2011/2012.

2

Medborgarförslaget vill även att utbildningsresurserna som idag delas
mellan dessa skolor samlas på Hovs skola.

Underlag för beslut
Medborgarförslag, daterat 11 april 2011
Svar på medborgarförslag 12 maj 2011
Barn- och utbildningsnämnden 23 maj 2011,
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 98

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 63 (forts)
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Dnr KS 2011-000144

Medborgarförslag från Alsenbygden om sammanslagning av skolor
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande svara Alsenbygdens punkt 1 med att
bifalla förslaget om sammanslagning av Västbygdens skola och Hovs skola till
en skola inför läsåret 2011/2012. I punkten 2 vill Maria Söderberg, C, i
ändringsyrkande svara Alsenbygden att barn- och utbildningsnämnden har ett
system för resursfördelning skolor emellan. Det bygger på elevantal, barnens
åldrar och behov. Resursfördelningen är inte knuten till en speciell skola. I
övrigt anses ärendet ”sammanslagning av skolor” avgjort.
Rolf Lilja, S, yrkar avslag på medborgarförslaget.
Propositionsordning
Fullmäktige har att ta ställning till grundförslaget som föreslår att
medborgarförslaget är besvarat i och med att ärendet ”sammanslagning av
skolor i Västbygden-Hov” är beslutat. Till det har inkommit ett ändringsyrkande
med svar till Alsenbygden. Det tredje förslaget är yrkande om avslag till
medborgarförslaget.
Ordförande kommer först att ställa grundförslaget mot ändringsyrkandet. Efter
det ställs proposition på medborgarförslaget, bifall mot avslag.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
Efter proposition på medborgarförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000091

Dialog med revisionen
Stefan Fax, revisor, redovisar vad revisionen har att arbeta med. Granskningen
av årsredovisningen slås ihop med delårsrapporten. Varje år i december
månad gör revisionen besök hos styrelsens presidium samt nämnderna för att
gå igenom ansvarsutövningen. I år kommer revisionen att vara bättre
förberedda vid dessa möten. Fördjupade rapporter har gjorts ibland annat i
följande områden
*
*
*
*
*

Ungdomsarbetslösheten
Kvalitén inom kommunens äldreboenden
Lönesystemet
Läkemedelshantering
Uppföljning av granskningar 2009

Efter att dessa granskningar är gjorda finns lite pengar kvar som fullmäktige
kan fundera på om det finns någon speciell granskning som revisionen skulle
satsa på.
Britt Carlsson, S, saknar svar på revisionsrapporter som finns på hemsidan.
Stefan Fax, revisor, svarar att det ska vara lätt att följa och att det ska läggas ut
då det är taget.
Britt Carlsson, S, tackar för svaret och ser fram emot att kunna se svaren på
hemsidan.
Maria Söderberg, C, säger att vi hela tiden utvecklar oss och att förändringarna
inte alltid syns i ett dokument. Det kanske ska förtydligas en gång per år vad
som har gjorts i förändringar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Kommunfullmäktige beslutar
1

att kommunens skattesats 2012 ska vara 22,52 (oförändrad).

2

att kommunens rambudget för 2012 skall vara det som framgår av detta
dokument.

3

att göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under
planperioden.

4

att kommunstyrelsen
a fram till och med 2012-12-31 har rätt att vid behov uppta nya lån upp
till en nivå där kommunens totala låneskuld uppgår till 160 mkr.
Jämfört med ställningen den 30 april 2011 är det en nyupplåning med
30 mkr.
b 2012 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning 2012.
c Får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mkr år 2012.
d Under 2012 får öka utlåningen med högst 1 mkr.

5

att bemyndiga kommunstyrelsen att under hösten 2011 fördela de medel
som finns reserverade i indexreserv till nämnderna, i form av en ökning av
nämndernas ekonomiska ram för 2012-ff.

6

att nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för
2012 utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Respektive
nämnd ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan,
enligt mall som skickas ut från ekonomienheten. Detta ska ske till
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2011.

7

att kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens övergripande mål
är oförändrade 2012, med undantag för nivån för sjuktalen i kommunen,
som sänks till 5,5%.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
8

att nämnderna utifrån de direktiv som anges i rambudget ska besluta om
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Nämnden ska i
underliggande mätbara mål och eller nyckeltal/indikatorer kunna mäta hur
väl man uppfyller dessa mål. Nämnden ska besluta om dessa mål som en
del av sin detaljbudget för 2012. Nämnderna skall sammantaget ha minst
ett Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning per perspektiv (se
måltablå).

9

att kommunfullmäktige antar nämndernas verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som nämnderna angivit i sina detaljbudgetar.

10

att nämnderna under 2012 skall återrapportera sitt arbete med att uppnå
målen kvartalsvis. Dessa rapporter skall innehålla en prognos för
måluppfyllelse för nämndens övergripande mål och i den mån nämnden
anser det nödvändigt, en redovisning av uppnådda underliggande mål.
För uppföljningarna efter första, andra och tredje kvartalet får nämnden
göra en kvalitativ /verbal uppföljning av målen. I bokslut skall en mer
fullödig uppföljning göras, där nämnden genom uppnådda resultat i
underliggande mål skall kunna härleda i vilken omfattning man nått
måluppfyllelse för de av fullmäktige beslutade målen.
Tidpunkter för återrapportering av mål.
Kvartal 1: I samband med kvartalsrapport; till fullmäktige i slutet av april.
Kvartal 2: I samband med delårsrapport efter 6 månader
Kvartal 3: Till kommunfullmäktige i november
Kvartal 4/Helårsresultat: I bokslut/årsredovisning

11

att en borgensavgift ska tas ut av KBAB, som ersättning för att kommunen
står för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom möjlighet
för bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit
möjligt.

12

att ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i
februari 2012 anmäla kommunens samlade budgetdokument
/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska
ramarna enligt ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 65 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
21

Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
13

att på sidan 10 i budgetpargrafen, ersätta andra stycket i kommunens
måltidspolicy med följande;
Målet är att kommunen ska öka inköp av andelen ekologiska livsmedel,
andelen rättvisemärkta livsmedel och andelen närproducerade livsmedel.
Exakt procentsats för det beslutas i detaljbudgeten. Ordförande finner att
kommunfullmäktige bifaller det.

14

att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att utreda förutsättningarna för eventuellt införande av papperslösa sammanträden.

15

att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att analysera
ärendemängden och demokratiaspekter och sedan återkomma med ett
förslag om eventuell utökning av antal fullmäktigesammanträden.

GENERELLA BUDGETDIREKTIV
Koncernperspektivet:
Kommunstyrelsen skall fortsatt utreda hur lokalkostnader och ansvaret för
lokalförsörjning ska fördelas. Syftet är att nå ökad effektivitet i nyttjandet av
lokaler, och att enklare kunna redovisa verksamheternas totala kostnader.
Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande arbete får i
uppdrag att påbörja ett arbete med att utforma
välfärdsredovisning/välfärdsbokslut för hela kommunen. Kommunstyrelsen
ansvarar för att detta på ett bra sätt infogas i årsredovisning eller annat
uppföljningsdokument.
Konflikt mellan mål och medel: Nämnderna ska arbeta utifrån att lösa sitt
uppdrag och uppnå av fullmäktige beslutade direktiv och mål inom ramen för
tilldelade medel. I konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Om en nämnd
anser att den inte kan fullgöra sitt uppdrag och nå sina mål på grund av
begränsningar i medlen, kan nämnden i undantagsfall genom att efter beslut i
nämnden, lyfta frågan till Kommunfullmäktige, som avgör om mer resurser ska
tillskjutas eller inte, alternativt medge ändrade direktiv eller mål. Detta ska ske
senast till fullmäktiges möte den 26 oktober 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
BUDGETDIREKTIV TILL NÄMNDERNA:
Nämndernas och övriga ekonomiska ramar redovisas i Driftsammandrag.
Nämndernas kortfattade verksamhetsplaner återfinns samlat längre fram i detta
dokument.
Kommunfullmäktige: För 2011 ökades KF´s ram med 200 tkr, för utbildning
av nyvalt kommunfullmäktige efter valet hösten 2010. För 2012 återgår ramen
till den lägre nivån; 1,9 mkr.
Revisionen: Tilldelas en ramförstärkning med 100 tkr jämfört med 2011.
Valnämnden: Oförändrad ram.
Överförmyndarnämnd: Tillförs 60 tkr för ökad ärendemängd.
Kommunstyrelsens verksamheter:
Kommunstyrelsens verksamheter tillförs 1.150.000 kr för 2012, och ram 20132014
800.000 kr tillförs för ändamål inom Risk- och säkerhetsarbete, IT,
Information/kommunikation och personalprogrammet.
För finansiering av kommunens andel i Samordningsförbundet Jämtlands län
tillförs 200.000 kr.
150.000 tillförs för köp av ytterligare kollektivtrafik.
Ny ram för utvecklingsanslag/projektfinansiering 2.000.000 kr. varav 650.000 kr
omfördelning från näringslivskontorets budget och 350.000 kr tillförs.
Ny avgift till SKL omställningsfond finansieras via befintligt anslag för
personalomkostnader mm (0,1% av lönesumman, eller prel. 380 tkr för 2012).
Kommunstyrelsen uppdras fortsatt att utreda möjligheten för kommunen att
köpa andelar i vindkraft.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Kommunstyrelsen uppdras följa upp hanteringen av personalförsörjningsplanen
och jämställdhetsplanen i syfte att trygga den framtida personalförsörjningen.
Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas ytterligare. Som en del i
detta arbete bör både verksamhets- och målstyrningssystem ses över.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att med start 2011 påbörja ett strukturerat,
långsiktigt arbete inom området. Återrapporteringar sker till kommunstyrelsens
presidium.
Jämtlands Räddningstjänstförbund:
I ramen som framgår av driftsammandraget ingår IVPA. Ramen har
uppdaterats med senast tillgängliga information (förslag till rev. Ägardirektiv,
daterat 2011-05-04).
Jämtlands Gymnasieförbund:
De ekonomiska ramarna är uppdaterade med senaste elevprognoser och
platspriser.
Socialnämnden:
Socialnämnden tilldelas för 2012 en ramförstärkning på 6,2 mkr utöver redan
beslutad budgetram enligt budget 2011.
I ramförstärkningen skall inrymmas;
En långsiktig satsning på Arbetsmarknadsenheten för att skapa trygghet för
kommuninvånare som behöver hjälp ut i samhället.
Kompetensutveckling genomförs inom vård och omsorg för utbildning till
undersköterskekompetens.
En fortsatt satsning på vård och omsorg genom ett demensteam.
En ökad trygghet för personal som använder kommunens bilar inom
förvaltningen, genom 4-hjulsdrift istället för 2-hjuls drift.
Genom införandet av LOV (Lag om valfrihetssystem) förväntas en
effektivisering av verksamheten, vilken har lagts in som en besparing på 2,5
miljoner 2012.
Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Socialnämnden får i uppdrag att utreda ”fler händer inom vård och omsorg”
utifrån nuvarande personaltäthet och jämställdhetspolicy relaterat till upplevd
kvalitet av kommunens invånare som brukar verksamhet inom vård och
omsorg.
Barn- och utbildningsnämnden:
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas oförändrade ekonomiska ramar, jämfört
med vad som angivits för resp. år i budget 2011. Utöver detta medges en
satsning på lärarlöner enligt nedan.
En bra skola ger eleverna möjlighet att nå goda resultat och få med sig
nödvändiga kunskaper och färdigheter ut i vuxenlivet. För att nå en bättre skola
krävs att skolan utvecklar metoder, arbetsordning och effektiva
arbetsorganisationer som understödjer och bidrar till en hög effektivitet och
måluppfyllelse. Därför kommer Krokom att satsa på lärare som tar initiativ till att
utveckla skolan och använder arbetstiden på ett annorlunda sätt. Genom att
teckna lokalt kollektivavtal medges i rambudget 2012 ett genomförande av
redan tecknat centralt avtal avseende lärarkollektivet. Detta innebär fullt utbyggt
en satsning på lärarna med 6,2 mkr i ökade lönekostnader. Införandetiden
beräknas preliminärt till 4 år. Därmed ska eleverna få bästa förutsättningar att
förbättra sina resultat och sina mål.
Allmänkulturen har under många år haft samma budget och behöver förstärkas.
Kulturskolan ska bereda plats för de ungdomar som vill och har möjlighet att
deltaga. Efterfrågan på populära utbildningar ska mötas och köer minskas.
I kommunen finns över 250 föreningar och över 200 idrottsanläggningar.
idrottssamordnarfunktionen som ansvarar för detta, behöver förstärkas.
Barn- och utbildningsnämnden skall ha fortsatt fokus på kvalitetsarbetet inom
barnomsorg och skola. Alla barn ska klara målen!
Samhällsbyggnadsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämndens ram för 2012 – 14 lämnas oförändrad, jämfört
med plan för resp år i 2011 års budget.
Inom ramen ska följande rymmas:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Källsortering i kommunens verksamheter påbörjas under 2011. En plan för
genomförande redovisas under 2012.
Göra en översyn av regelverket till kommunens väglyseföreningar så att
morötter finns för investeringar i energisparande åtgärder till ekonomisk vinning
för både kommunen och föreningarna.
I Krokoms kommun äter ca 20 procent av kommunens befolkning mat inom
förskola, skola och äldreomsorg;
Kommunens måltidspolicy ska fortsätta utvecklas. Ambitionen är på sikt att all
mat ska lagas från grunden att halvfabrikat fasas ut ur köken. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur detta kan genomföras med
början för skolmaten i Åsbygden. Utredningen ska belysa alternativen egen regi
och konkurrensutsättning.
Målet i kommunen för ekologiskt- och socialt märkta livsmedel är 10 procent av
inköpssumman på livsmedel, samt att allt kaffe och alla bananer som serveras
ska vara ekologiskt och socialt märkta.
Investeringar
Målet för energisparinvesteringar är att spara 0,5 mkr per år.
Energiutredning EPIIR-projekt skall genomföras (EPIIR är den interna
förkortningen för energieffektiviseringsprojekt som utförs i egen regi).
Redan under 2011 bör ett tydligt sätt att redovisa respektive analyserat
objekt/fastighet tas fram, i syfte att så snabbt som möjligt få till stånd de
investeringar som har en tydlig besparingseffekt. Dock behöver tas i beaktande
den belastning på kommunens likviditet som detta kan innebära.
Bygg- och miljönämnd:
Bygg- miljönämnden tilldelas 0,5 mkr utöver befintlig ram, dels för ofinansierade
kostnader för ny trafikhandläggare (135 tkr), dels för ofinansierad del av
kostnader för ny miljö- och hälsoskyddsinspektör med fokus framför allt på
livsmedel (310 tkr). Genom planerad tillsyn och förebyggande arbete, ökad
dialog, service, information och ett utvecklat samarbete med näringslivet
anpassat efter såväl små som större företags behov ska miljö- och
hälsoskyddsavdelningen bli en viktig aktör för näringslivsutveckling i
kommunen. Eventuella behov av ytterligare personalförstärkning finansieras så
långt möjligt genom reglering av taxor och avgifter efter beslut i fullmäktige.
Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 innebär bättre
service för medborgarna, men betydligt mer arbete för nämnden. Flera nya
arbetsuppgifter tillkommer, såväl administrativa som för byggnadsinspektörer.
Förstärkning med 50% assistent redan till hösten 2011 finansieras inom ramen
för plan- och bygglovstaxor och avgifter. Eventuella behov av ytterligare
personalförstärkning finansieras genom reglering av taxor och avgifter efter
fullmäktigebeslut.
För att tydliggöra i vilken utsträckning respektive verksamhet kan taxe- och
avgiftsfinansieras uppdras nämnden att under 2011 faststalla schabloner för
taxe/avgiftsfinansieringsgrad för bygg- respektive miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
INVESTERINGAR:
För åren 2011-2012 planeras fortsatt höga investeringsnivåer i kommunen. De
enskilt största satsningarna gäller nybyggnation av skolor i Ås och en
utbyggnad av barnomsorgen för att möta ett ökat behov på grund av ökad
inflyttning till främst de södra kommundelarna. En etablering av ett nytt LSSboende planeras stå klart att ta i drift hösten 2011.
Större satsningar på energisparinvesteringar görs under kommande år. Denna
typ av investering har likt exploateringsinvesteringar en typ av intäktssida. För
energiåtgärder handlar det ofta om en besparing till följd av minskad
energiförbrukning. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att i egen regi fortsätta
det projekt som startade under 2010.
Exploateringar utöver de som redan har igångsättningstillstånd finns beräknade
och ska i sin helhet täckas av tomtförsäljning. Före igångsättning ska tillstånd
inhämtas från kommunstyrelsen innehållande en redovisning av aktuella
exploateringsprojekt och en uppföljning av dessa. I nuvarande plan så finns
inga exploateringsprojekt med start under planperioden.
Vid mötet lämnar oppositionen, S och V, in ett förslag till rambudget, daterat
den 23 maj 2011.
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslagets 12 punkter.
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande under samhällsbyggnadsnämnden,
sidan 10 i budgetparagrafen, ersätta andra stycket i kommunens måltidspolicy
med följande;
Målet är att kommunen ska öka inköp av andelen ekologiska livsmedel,
andelen rättvisemärkta livsmedel och andelen närproducerade livsmedel. Exakt
procentsats för det beslutas i detaljbudgeten.
Mi Bringsaas, S, yrkar att kommunfullmäktiges budget utökas med 300.000
kronor för att möjliggöra ytterligare fullmäktigemöten. Det för att utveckla
demokratin samt för att införskaffa läsplattor till fullmäktiges ledamöter som
leder till bättre miljö både för människor och natur.
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslagets 12 punkter.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig klockan 18.45-19.10.
_____
Christer Toft, S, yrkar bifall till oppositionens, S och V, förslag till rambudget.
Owen Laws, Mp, yrkar att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att
analysera ärendemängden och demokratiaspekter och sedan återkomma med
ett förslag om eventuell utökning av antal fullmäktigesammanträden.
Owen Laws, Mp, yrkar att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för eventuellt införande av papperslösa
sammanträden.
Katarina Rosberg, S, yrkar att rambudget 2012 utökas med 2,7 miljoner kronor
för barn- och utbildningsnämnden.
Katarina Rosberg, S, yrkar att vårdnadsbidraget avskaffas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 65 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Agneta Gabrielsson, Fp, yrkar bifall till grundförslagets 12 punkter.
Mi Bringsaas, S, yrkar att samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med
1 miljon kronor på kostområdet med bland annat ökad satsning på ekologiska
råvaror samt förbättringar av måltidsmiljön.
Rolf Lilja, S, yrkar att det inom kommunstyrelsen avsätts 1,2 miljoner kronor till
risk och säkerhet IT, information- och personalprogram, att 500.000 kronor
avsätts till en tjänst som strategisk planerare/samordare, att kollektivtrafiken
utökas med 150.000 kronor och att kommunstyrelsens ram utökas till 52,3
miljoner kronor.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens, S och V, förslag till rambudget, i
övrigt.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till oppositionens budgetförslag.
Lisa Sallin, M, yrkar bifall till Owen Laws, Mp, tilläggsyrkanden.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till Owen Laws, Mp, tilläggsyrkanden och bifall till
grundförslagets 12 punkter
Christer Toft, S, yrkar utökning av socialnämndens rambudget för 2012 med
10,1 miljoner kronor för
Utökning av demensteam och höjda nyckeltal i demensvården.
Återinförande av ”Hustomteverksamheten”
Kultur i vården
Besparingar i socialförvaltningens administration.
Utökning av sjukgymnaster
Utökning av Familjekraft
Hemtjänst i egen regi
Christer Toft, S, yrkar avslag på besparingen på LOV.
I övrigt instämmer oppositionen i majoritetens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 65 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Socialdemokraternas ändrings- tilläggsyrkanden
och yrkar även bifall till S och V gemensamma budgetförslag.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget samt bifall till majoritetens, C, M,
Mp, Fp, Kd, ändrings- och tilläggsyrkanden.
Oppositionen, S och V, yrkar att investeringsbudgeten utökas för ytterligare
satsning under 2013 med 10 miljoner kronor för att i ett första steg starta byte
av VA-nätet. Ytterligare 10 miljoner läggs till 2014. Investeringsramen förstärks
också med 15 miljoner 2014 samt 15 miljoner 2015 för en byggnation av ett
kulturhus i Krokom.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S, Karin Wallén, C, Sture Marklund, V,
Gabriella Carlsson, S, Stefan Wikén, S och Eva Ljungdahl, Mp.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig klockan 20.35-20.50
_____
Propositionsordning
Kommunfullmäktige har att ta ställning till grundförslaget 12 punkter. Till det har
inkommit 10 ändrings- tilläggsyrkanden. Ordförande kommer börja med att
ställa proposition på ändrings- tilläggsyrkandena. Efter det ställs proposition på
punkterna 1, 3-12 i grundförslaget. Sist ställer ordförande proposition på
punkten 2 i grundförslaget mot S och V budgetförslag.
Propositionsordningen godkännes.
Ordförande ställer proposition på Maria Söderbergs, C, ändringsyrkande under
samhällsbyggnadsnämnden, sidan 10 i budgetparagrafen, ersätta andra
stycket i kommunens måltidspolicy med följande;
Målet är att kommunen ska öka inköp av andelen ekologiska livsmedel,
andelen rättvisemärkta livsmedel och andelen närproducerade livsmedel. Exakt
procentsats för det beslutas i detaljbudgeten. Ordförande finner att
kommunfullmäktige bifaller det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 65 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Ordförande ställer proposition på Christer Tofts, S, yrkande om utökning av
socialnämndens rambudget för 2012 med 10,1 miljoner kronor för
Utökning av demensteam och höjda nyckeltal i demensvården.
Återinförande av ”Hustomteverksamheten”
Kultur i vården
Besparingar i socialförvaltningens administration.
Utökning av sjukgymnaster
Utökning av Familjekraft
Hemtjänst i egen regi
Christer Toft, S, yrkar avslag på besparingen på LOV.
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer proposition på Mi Bringsaas, S, yrkande om att
kommunfullmäktiges budget utökas med 300.000 kronor för att möjliggöra
ytterligare fullmäktigemöten. Det för att utveckla demokratin samt för att
införskaffa läsplattor till fullmäktiges ledamöter som leder till bättre miljö både
för människor och natur. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer proposition på Owen Laws, Mp, yrkande om att
kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
eventuellt införande av papperslösa sammanträden. Ordförande finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande ställer proposition på Owen Laws, Mp, yrkande att
kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att analysera ärendemängden och
demokratiaspekter och sedan återkomma med ett förslag om eventuell
utökning av antal fullmäktigesammanträden. Ordförande finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande ställer proposition på Katarina Rosbergs, S, yrkande om att
rambudget 2012 utökas med 2,7 miljoner kronor för barn- och
utbildningsnämnden. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 65 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Ordförande ställer proposition på Katarina Rosbergs, S, yrkande om att
vårdnadsbidraget avskaffas. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår
det.
Ordförande ställer proposition på Mi Bringsaas, S, yrkande om att
samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med 1 miljon kronor på
kostområdet med bland annat ökad satsning på ekologiska råvaror samt
förbättringar av måltidsmiljön. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår
det.
Ordförande ställer proposition på Rolf Liljas, S, yrkande att det inom
kommunstyrelsen avsätts 1,2 miljoner kronor till risk och säkerhet IT,
information- och personalprogram, att 500.000 kronor avsätts till en tjänst som
strategisk planerare/samordare, att kollektivtrafiken utökas med 150.000 kronor
och att kommunstyrelsens ram utökas till 52,3 miljoner kronor. Ordförande
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer proposition på Oppositionens, S och V, yrkande om att
investeringsbudgeten utökas för ytterligare satsning under 2013 med 10
miljoner kronor för att i ett första steg starta byte av VA-nätet. Ytterligare 10
miljoner läggs till 2014. Investeringsramen förstärks också med 15 miljoner
2014 samt 15 miljoner 2015 för en byggnation av ett kulturhus i Krokom.
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 1 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 3 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 4 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 5 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 6 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 65 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 7 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 8 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 9 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 10 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 11 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 12 och finner att
kommunfullmäktige bifaller den.
Ordförande ställer proposition på grundförslagets punkt 2 mot S och V budget
och finner att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget, majoritetens förslag.
Votering begärs
De som bifaller majoritetens, C, M, Mp, Fp och Kd, förslag röstar Ja och de
som bifaller oppositionens, S och V, förslag röstar Nej. Med 24 Ja och 21 Nej
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget, tillika
majoritetens förslag.
_____
Reservation
Oppositionen, S och V, anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Ekonomienheten
Nämnderna
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000197

Avtal och underlag avseende avveckling av Kommunförbundet

Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner avtal avseende avveckling av
Kommunförbundet Jämtlands län.

2

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20072010.

Bakgrund
Kommunförbundets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 18 mars 2011
att godkänna avtal avseende avveckling av Kommunförbundet Jämtlands län
samt
att översända avtalet till medlemmarna i Kommunförbundet Jämtlands län.
Med anledning av slutrevision den 4 maj 2011 kan nu ärendet redovisas för
kommunerna.
Avtalet har tagits fram för att juridiskt säkra att Kommunförbundets medel kan
överföras till Regionförbundet i Jämtlands län i enlighet med beslutsunderlaget
till kommunerna i samband med beslut om bildande av Regionförbundet. Varje
enskild kommun föreslås ta beslut om att godkänna avtalet samt att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2007-2010.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen den 23 maj 2011, § 85
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011
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Dnr KS 2011-000197

Avtal och underlag avseende avveckling av Kommunförbundet

Propositionsordning
Det finns ett förslag där medlemmarna i Kommunförbundet Jämtlands län
föreslås besluta att godkänna avtal avseende avveckling av förbundet samt att
bevilja ansvarsfrihet för perioden 2007-2010.
Efter proposition på ovannämnda förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Regionförbundet i Jämtlands län

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 67

Sida
35

Dnr KS 2011-000086

Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2012 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
__________________________________________________
Bakgrund
Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslag till budget för
nästkommande år senast den 15 september 2011. Direktionen skall senast
under november månad före budgetåret fastställa budget för förbundet inom
den ram som medlemmarna enats om.
Indexuppräkningen från 2011 till 2012 års nivå uppgår till 2,5% för
personalkostnader och 1% för övriga kostnader. För budgetåret 2012 uppgår
förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till 79 420 tkr, varav från Berg
11 280 tkr, Bräcke 8 895 tkr, Krokom 15 405 tkr, Strömsund 14 770 tkr och
Östersund 29 070 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 april 2011
Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 86

Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att anta
ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på ovanstående förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 68
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Dnr KS 2011-000186

Årsredovisning 2010, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2010 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

Bakgrund
Jämtlands Räddningstjänstförbund har överlämnat reviderad årsredovisning för
2010. Av den nu överlämnade revisionsberättelsen framgår att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att man tillstyrker att
årsredovisningen godkänns.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2010 från Jämtlands Räddningstjänstförbund
Revisionsberättelse för 2010
Tjänsteutlåtande 26 maj 2010
Kommunstyrelsen 16 juni 2011, § 110
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige godkänna
årsredovisning 2010 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 69
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Dnr KS 2011-000212

Ansvarsprövning Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsdirektionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund, ansvarsfrihet för
verksamheten år 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.
_____
Bakgrund
I revisionsberättelse daterad den 12 maj 2011 tillstyrker revisorerna
förbundsdirektionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
Underlag för beslut
Revisionsberättelse
Kommunstyrelsen 16 juni 2011, § 110
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bevilja
förbundsdirektionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund, ansvarsfrihet för
verksamheten år 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 70
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Dnr KS 2011-000103

Årsredovisning 2010 Jämtlands Gymnasieförbund.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2010 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar för Krokoms kommuns del förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund ansvarfrihet för verksamheten
2010.
_______________________________________________
Bakgrund
Årsredovisningen 2010 för Jämtlans Gymnasieförbund har överlämnats till
medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på – 7 613 800 kronor. I förbundets budget
ingår en lättnad mot kommunernas sparbeting samt demografiska förändringar
som innebär att 7 500 000 kr får utnyttjas av det egna kapitalet, vilket innebär
att förbundets operativa underskott uppgår till – 113 800 kr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 maj 2012
Årsredovisning 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund
Revisionsberättelse 2010
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 88

Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige godkänna
årsredovisningen 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund samt att bevilja
ansvarsfrihet för verksamheten 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
______

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011
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Dnr KS 2011-000213

Ansvarsprövning Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfulmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsdirektionen
för Jämtlands Gymnasieförbund, ansvarsfrihet för verksamheten år 2010,
enligt revisorernas tillstyrkan.
___
I revisionsberättelse daterad den 9 mars 2011 tillstyrker revisorerna
förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
Underlag för beslut
Revisionsberättelse 2010
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 88
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige bevilja
förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund, ansvarsfrihet för
verksamheten år 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 72

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011
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Dnr KS 2011-000195

Tilläggsäskande, utökad investerings- och exploateringsram
Kommunfullmäktiges beslut
1

Utökad investerings- och exploateringsram för förstudie att utreda
förutsättningarna för detaljplaneläggning av Sånghusvallens etapp 4.
Förstudien bedöms ha en kostnad om 200.000 kronor.

2

Utökad investerings- och exploateringsram för förstudie att utreda
förutsättningarna för detaljplaneläggning av området vid Täppvägen i
Krokom. Förstudien bedöms ha en kostnad om 250.000 kronor.

3

Utökad investerings- och exploateringsram för uppförande av förskola för
samisk undervisning i Änge till en beräknad kostnad om 670.000 kronor.
Ökat anslag för täckning av driftskostnaden inklusive lokalvård beslutas till
max 25.000 kronor för 2011.
_______________________________________________________________
Underlag för beslut
- Kommunen har antagit en fördjupad översiktsplan för Södra Ås där bland
annat Sånghusvallen pekas ut som områden avsedda för bostadsändamål.
Detaljplanerna för Sånghusvallen etapp 1-3 har antagits. Planområdet utgör
totalt ca 24 ha. Planförslaget omfattar ca 63 tomter för friliggande villor.
- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog den 3 juni 2009, § 36, till
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja förstudie för exploatering av
bostadsområdet ”Kvarna”. Området är beläget mellan Aspåsvägen och
Indalsälven i närheten av Hissmofors kraftverk. Anledningen var att det inte
finns några villatomter i Krokom till salu. Kalkylen visade dock att
exploateringen blir för dyr.
Nu har samhällsbyggnadsförvaltningen sett ut ett nytt område beläget utmed
Täppvägen i Krokom som skulle kunna bebyggas med ca 8 villor.

-

Justerandes signatur

Barn och utbildningsnämnden har begärt att samhällsbyggnadsnämnden
utreder möjligheten att skapa en förskolelokal för samisk undervisning i
Änge. Den lösning vi har enats om avser flytt av den byggnad som f d
transporttekniska gymnasiet nyttjat som personalkontor i Krokom. Flytt- och
etableringskostanden är beräknad till 670.000 kronor.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011
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Dnr KS 2011-000195

Tilläggsäskande, utökad investerings- och exploateringsram
Samhällsbyggnadsnämnden den 17 maj, § 54.
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 89

Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Göte W Swén, M, Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S och Maria
Söderberg, C.

Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta om utökad
investerings- och exploateringsram för förstudie att utreda förutsättningarna för
detaljplaneläggning av Sånghusvallens etapp 4 till en kostnad av 200.000
Kronor. Förstudie för att utreda förutsättningarna för detaljplaneläggning av
området vid Täppvägen i Krokom till en kostnad av 250.000 kronor. Uppförande
av förskola för samisk undervisning i Änge till en kostnad av 670.000 kronor.
Ökat anslag för täckning av driftskostnaden inklusive lokalvård beslutas till max
25.000 kronor/år.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 73

Sida
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Dnr KS 2011-000201

Tilläggsanslag för projektfinansiering budgetåret 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för år 2011 med 600 tkr. Detta
finansieras ur det budgeterade resultatet (f.n +12,3 mkr)
___

Bakgrund
Medel för Projektfinansiering för 2011 uppgår till 1,0 mkr. Detta utrymme är
redan överintecknat (f.n med drygt 200 tkr). För att hantera detta och för att
möjliggöra medverkan i ytterligare projekt behövs ett tillskott.
Detta tillskott föreslås vara 600 tkr. Ny ram således 1,0+0,6 mkr=1,6 mkr för
2011.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 106
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bevilja
tilläggsanslag för år 2011 med 600 tkr. Detta finansieras ur det budgeterade
resultatet (f.n +12,3 mkr).
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000054

Tilläggsanslag 2011, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och byggoch miljönämnden
_
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för år 2011 med:
Samhällsbyggnadsnämnden: 600 tkr och möjlighet att omdisponera medel
från volymökning skola/barnomsorg där volymökningarna kommer senare
än beräknat.
Socialnämnden:1120 tkr.
Bygg- och miljönämnden: 235 tkr.
Dessa finansieras ur det budgeterade resultatet (f.n +12,3 mkr.)

Bakgrund
I nämndsbeslut och i föredragningar vid budgetberedning den 14 april 2011
finns äskningar från rubr. nämnder om tilläggsanslag för år 2011. Vissa av
dessa önskemål avser insatser som även har en koppling till budget 2012 och
även finns med i förutsättningarna i den föreslagna budgetramen för 2012,
vissa avser kostnader som bara berör år 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Endast 2011:Fastighetsskötsel Ås skola under byggtid;
Provisorier Ås; hyra, kost, lokalvård
Förskola Aspås, kost, lokalvård
Förskola Föllinge, hyra, lokalvård
Pedagogiska måltider; ökade kostnader
Vattenprover badhus, ersättning till KBAB
Köp av tjänst KBAB / vaktm
Delsumma Saby; endast 2011
2011-- Lokalvård; Ökade städytor enl ny mätning
Ökade energikostnader (Pris/Kw)
Intäktsbortfall kost; tröskeleffekt vårdplatser mm
Allaktivitetshall Föllinge; lokalvård
Kostpolicy; merkostnad std.mjölk och smör
Delsumma 2011-Summa Saby brutto (avrundat):
Nyttja överskott i skolutredning för 2011:
Summa äskningar Saby netto:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

50 tkr
1000 tkr
241 tkr
41 tkr
100 tkr
225 tkr
225 tkr
1882 tkr
100 tkr
481 tkr
554 tkr
50 tkr
100 tkr
1285 tkr
3,2 mkr
2,6 mkr
600 tkr

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 74 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000054

Tilläggsanslag 2011, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och byggoch miljönämnden
_
Socialnämnden:
2011-- Utbildning Undersköterskor
Arbetsledning; Arbetsmarknadsenheten
Feriearbeten, utökning
Arbetsmiljö; 4-hjulsdrivna bilar Hemtjänst mm
Summa äskningar Socialnämnden:

385 tkr
430 tkr
130 tkr
175 tkr
1120 tkr

Bygg- och Miljönämnden:
2011-- Utökning Inspektörstjänst from hösten 2011:

235 tkr

Underlag för beslut
Nämndernas underlag till budgetberedningen inför 2012, april 2011
Tjänsteutlåtande 17 maj 2011
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 87
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att
ur det budgeterade resultatet (f.n +12,3 mkr.) finansiera
samhällsbyggnadsnämnden med 600 tkr och möjlighet att omdisponera medel
från volymökning skola/barnomsorg där volymökningarna kommer senare än
beräknat, socialnämnden med 1120 tkr, bygg- och miljönämnden med 235 tkr.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och Miljönämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 75

Sida
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Dnr KS 2011-000074

Årsredovisning 2010, Samordningsförbundet psykiskt funktionshindrade
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2010 för J-sam,
samordningsförbundet för psykiskt funktionsförhindrade.
_____________________________________________________
Bakgrund
Årsredovisning 2010 har överlämnats till medlemskommunerna.
Årets resultat uppgår till -3 725,9 kkr. Balanserat överskott från tidigare år
uppgår till + 5624,7. Förbundets egna kapital 2010 uppgår således till + 1898,8
kkr. Underskottet för 2010 beror på att inga insatser från medlemmarna
inbetalats under året.
Del av eget kapital har tagits i anspråk för att täcka 2010 års underskott
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 maj 2011
Årsredovisning för J-sam 2010
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 104
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning 2010, för samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_______

Kopia

Justerandes signatur

Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 76

Sida
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Dnr KS 2011-000214

Ansvarsprövning Samordningsförbundet psykiskt funktionshindrade
1

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsstyrelsen
för samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade, ansvarsfrihet för
verksamheten år 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.
___

Bakgrund
I revisionsberättelse för Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade
tillstyrker revisorerna att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet för
psykiskt funktionshindrade beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsstyrelsen för samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade, ansvarsfrihet för verksamheten år
2010, enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2010-000242

Länsgemensam folkhälsopolicy, Jämtlands län, 2011-2015
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar förslaget till länsgemensam folkhälsopolicy för
Jämtlands län under perioden 2011-2015 enligt processat och överlämnat
förslag från Regionförbundet Jämtlands län.

2

Kommunfullmäktige uppdrar till Rådet för folkhälsa, barnkonvention och
brottsförebyggande arbete att, utifrån folkhälsopolicyn, arbeta fram en
handlingsplan för Krokoms kommun gällande under 2011-2016.

3

Rådet för folkhälsa, barnkonvention och brottsförebyggande arbete
redovisar förslag till handlingsplan i samtidigt med uppföljning och
återrapport i kommunstyrelsen i februari 2012. Kommunens löpande
folkhälso-, brotts- och drogförebyggande arbete liksom barnkonventionsarbetet pågår oavkortat som tidigare under tiden som en
handlingsplan arbetas fram.
__

Bakgrund
Förslag till folkhälsopolicy har tagits fram av länets kommuner och landstinget i
en gemensam process under 2010. Landstingets beredning för folkhälsa,
livsmiljö och kultur har koordinerat arbetet och ansvarat för färdigställandet av
föreliggande förslag.
Förslaget till policy har remissbehandlats under hösten 2010 hos länets
kommuner och länsstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade remissförslaget
vid sammanträde den 17 november 2010.
Folkhälsopolicyn utgör ett underdokument till regionala utvecklingsstrategin
som finns för länet. Regionförbundet Jämtlands län ansvarar för uppföljning och
revidering av policyn.
Regionförbundet Jämtlands län skickar policyn till länets kommuner och
landstinget med rekommendation om antagande av respektive fullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 77 (forts)
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Dnr KS 2010-000242

Länsgemensam folkhälsopolicy, Jämtlands län, 2011-2015
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 maj 2011
Förslag till gemensam folkhälsopolicy 31 januari 2011
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 94
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
förslaget till länsgemensam folkhälsopolicy för Jämtlands län under perioden
2011-2015 enligt processat och överlämnat förslag från Regionförbundet
Jämtlands län. Kommunfullmäktige uppdrar till Rådet för folkhälsa,
barnkonvention och brottsförebyggande arbete att, utifrån folkhälsopolicyn,
arbeta fram en handlingsplan för Krokoms kommun gällande under 2012-2016.
Rådet för folkhälsa, barnkonvention och brottsförebyggande arbete
redovisar förslag till handlingsplan i samtidigt med uppföljning och återrapport i
kommunstyrelsen i februari 2012. Kommunens löpande folkhälso-, brotts- och
drogförebyggande arbete liksom barnkonventionsarbetet pågår oavkortat som
tidigare under tiden som en handlingsplan arbetas fram.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Folkhälsorådet
Jämtlands läns landsting

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2010-000051

Väghållning i Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen övertar huvudmannaskapet
för Krokoms vägförenings vägnät enligt föreliggande förslag till avtal.
__________________________________________________________
Bakgrund
I centrala Krokom är det kommunen som till största delen ansvarar för
väghållningen. Anledningen är att det finns en stadsplan som reglerade detta.
För områden som inte har stadsplan är Krokoms vägförening väghållare.
Nuvarande system upplevs oförståeligt med två parallella system dvs
vägförening och kommunal väghållning inom samma geografiska område. Det
betyder att längs en gata kan boende på ena sidan betala vägavgift till
föreningen, idag är avgiften ca 800 kr/fastighet, medan boende på andra sidan
ingår i det stadsplanelagda området och därför inte betalar någon avgift.
Vägföreningen, där kommunen och KBAB är medlemmar, saknar idag formell
ordförande. Oklart om ny styrelse tillträder våren 2011. Om så inte sker blir det
tvångsförvaltning.
Den 30 maj 2011 godkändes Krokoms kommuns avtal om övertagande av
Krokoms vägförenings väghållning, av föreningens årsstämma.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 23 januari 2011
Förslag till avtal mellan Krokoms vägförening och Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden 17 maj 2011, § 53
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 95

Yrkanden/förslag
Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S och Maria Söderberg, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Kf § 78 (forts)
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Dnr KS 2010-000051

Väghållning i Krokom

Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunen övertar huvudmannaskapet för Krokoms vägförenings vägnät
enligt föreliggande förslag till avtal.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Krokoms vägförening

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 79

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att Regionförbundet Jämtlands län ska vara
Regional kollektivtrafikmyndighet i länet.

2

Regionförbundets förbundsordning revideras enligt upprättat förslag.

3

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter kompletterande utredning om
alternativa lösningar, fatta beslut om villkor för överförande av
kommunens aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet i
Jämtlands län.

4

Förslag till uttalande från Krokoms kommun remitteras till kommunstyrelsen för beredning och beslutas i kommunfullmäktige den
28 september 2011.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag ska det finnas en
regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för de strategiskt
viktiga besluten i länet och ansvarar för att det upprättas ett regionalt
trafikförsörjningsprogram som myndigheten ska besluta om.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör plattformen för arbetet med att
utveckla kollektivtrafiken i regionen. Programmet ska vara strategiskt och
långsiktigt till sin karaktär. Det ska vara trafikslagsövergripande och utgå från
ett resenärsperspektiv. Det ska omfatta all kollektivtrafik som berör det egna
länet och som benämns regional kollektivtrafik enligt lagstiftningen. Det är all
kollektivtrafik inom länet men också trafik som tillgodoser behov av
arbetspendling och annat dagligt resande över länsgräns.
Trafikförsörjningsprogrammet ska ha sin utgångspunkt i de transportpolitiska
målen och även ta hänsyn till andra nationella, regionala och lokala mål samt
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Det ska vara
samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och stadsplaneringen
liksom med annan samhällsplanering och planering av infrastruktur på lokal,
regional och nationell nivå.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 79 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
Den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft den 1 januari 2012 då också
marknaden öppnas för konkurrens. Det innebär att kollektivtrafikföretag fritt får
etablera kommersiell kollektivtrafik inom alla geografiska marknadssegment.
Även den begränsning som hindrat kommersiella bussföretag att bedriva
regional kollektivtrafik utifrån egna marknadsbedömningar avskaffas.
Trafikförsörjningsprogrammet ska den regionala trafikmyndigheten besluta om
senast 1 oktober 2012.
Kollektivtrafiken i Jämtland idag
Länstrafiken i Jämtlands län AB ska idag som trafikhuvudman enligt lagen om
ansvar för viss kollektiv persontrafik (1997) handha de länstrafikansvarigas i
Jämtlands län uppgifter enligt den angivna lagen. Även godshantering bedrivs i
Länstrafikens regi.
För bolagets verksamhet utfärdar ägarna (Jämtlands läns landsting och länets
kommuner) direktiv.
Bolagets verksamhet finansieras i huvudsak med biljettintäkter, statsbidrag och
ersättning från ägarna för beställd kollektivtrafik. Verksamheten ska vara att
administrera och verkställa av parter beställd trafik inom Jämtlands län och
angränsande områden i enlighet med trafikavtalet och särskilda uppdragsavtal.
Enligt konsortialavtal har landstinget det politiska och ekonomiska ansvaret för
den interregional och regionala trafiken. Kommunerna ansvarar var och en på
motsvarande sätt för den lokala trafiken inom respektive kommun med
anslutning till regional och eventuellt annan lokal trafik. Utan hinder av vad som
faller under respektive parts ansvarsområde äger varje par rätt att fritt beställa
och bekosta den trafik man önskar.
I konsortialavtal finns särskilda fördelningsprinciper för intäkter och kostnader
samt kriterier för om en tur ska vara interregional eller regional beskrivna.
För samhällsbetalda resor, resor som inte är öppen för alla utan det krävs
någon form av tillstånd och vanligen förbokning, har Länstrafiken i uppdrag att
verkställa landstingets och vissa kommuners uppgifter enligt särskilt
uppdragsavtal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 79 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
53

Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
Parterna har det politiska och ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik
inom sina respektive verksamhetsområden, för kommunerna färdtjänst,
riksfärdtjänst, skolresor, särskoleresor samt för landstinget sjukresor.
De kommuner som idag nyttjar Länstrafikens tjänster för särskild kollektivtrafik
är Berg, Bräcke, Ragunda och Åre. Från och med 1 juli 2011 ansluts även
Härjedalen och Strömsund.
Regional kollektivtrafikmyndighet
Allmänt
Begreppen trafikhuvudman och länstrafikansvariga försvinner i alla de lagar där
begreppen förekommer och ersätts med regional kollektivtrafikmyndighet
respektive dem som ansvarar för kollektivtrafik i länet.
Landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för
kollektivtrafiken. I de län där kommunerna och landstinget gemensamt har
ansvaret ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett
kommunalförbund eller en gemensam nämnd.
I propositionen framhöll regeringen att en regional kollektivtrafikmyndighet inte
nödvändigtvis innebär att man måste inrätta en ny organisation som enbart har
till uppgift att handha kommunernas och landstingets ansvar för kollektivtrafik.
Regeringen anser att samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan
(2002:34) är en organisationsform som kan vara lämplig för uppgiften att vara
regional kollektivtrafikmyndighet i de län där sådant kommunalförbund är bildat.
En regional kollektivtrafikmyndighet får överlämna sin befogenhet att ingå avtal
om allmän trafik till en kommun inom länet i fråga om kollektivtrafik som bedrivs
inom denna kommuns område, inklusive trafik på linjer som sträcker sig in i
angränsande kommuner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 79 (forts)
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
Myndigheten får enligt den nya kollektivtrafiklagen överlämna befogenheten att
ingå avtal om allmän trafikplikt till ett aktiebolag. Det är alltså möjligt all låta
aktiebolag planera och upphandla trafik under förutsättning att man iakttar
regelverkan för offentlig upphandling. Beslut av mer strategisk natur som
beslut om trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt får inte delegeras till
bolaget. Ett aktiebolag kan däremot medverka i arbetet med att ta fram
trafikförsörjningsprogram och underlag för beslut om trafikplikt men
myndigheten har ansvaret för programmet och det rättsliga instrumentet
trafikplikt.
Efter överenskommelse med landstinget eller en kommun i länet får den
regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och
samordningstjänster för t ex skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Myndigheten
får överlämna befogenheter att upphandla och samordna sådana tjänster till
aktiebolaget. Uppgiften att fatta beslut om tillstånd till färdtjänst och
riksfärdtjänst får inte överlåtas till ett bolag. Sådana beslut måste efter den 1
januari 2012 alltid fattas i förvaltningsform.
Jämtlands län
I Jämtlands län finns från och med 1 januari 2011 ett kommunalt
samverkansorgan, Regionförbundet Jämtlands län (enligt kommunallagen är
samverkansorganet ett kommunalförbund). Enligt den nya kollektivtrafiklagen
ska det vara ett kommunalförbund eller gemensam nämnd som blir den nya
myndigheten om landsting och kommuner tillsammans bär ansvaret .
.
Regionförbundet i Jämtlands län föreslås bli den nya Regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet.
Kostnadsfördelning mellan lokala, regionala och interregionala resor föreslås bli
på samma sätt som idag. Förbundsordningen för Regionförbundet Jämtlands
län föreslås revideras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
När man nu enligt den nya kollektivtrafiklagen får överlämna befogenheten att
ingå avtal om allmän trafikplikt till ett aktiebolag samt låta ett aktiebolag planera
och upphandla trafik under förutsättning att man iakttar regelverkan för offentlig
upphandling så kan en lämplig lösning vara att Länstrafiken i Jämtlands län blir
kvar som bolag och att den Regionala trafikmyndigheten i Jämtlands län blir
ägare av bolaget. Landstinget och länets kommuner föreslås överlåta sina
aktier till Regionförbundet Jämtlands län. Länstrafiken AB skulle då kunna
sköta ovan nämnda uppgifter.
Vad gäller persontransport- och samordningstjänster för t ex skolskjutsar,
färdtjänst och sjukresor finns det idag avtal om samordning av samhällsbetalda
resor i Jämtlands län och uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda
resor i Jämtlands län. Eftersom myndigheten får överlämna befogenheter att
upphandla och samordna sådana tjänster till aktiebolaget förslås att
Länstrafiken i Jämtlands län även fortsättningsvis får sköta detta för de
huvudmän som så önskar. Uppgiften att fatta beslut om tillstånd till färdtjänst
och riksfärdtjänst måste efter den 1 januari 2012 alltid fattas i förvaltningsform.
Underlag för beslut
Skrivelse från styrgruppen ”Ny kollektivtrafiklag Jämtlands län”, 4 maj 2011.
Förslag till förändrad förbundsordning för Regionförbundet i Jämtlands län
SFS 2010:1065 Lag om kollektivtrafik
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 99
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, vill att Krokoms kommunfullmäktige uttalar sin starka oro över att
den nya kollektivtrafiklagen kommer att utarma busstrafiken i kommunens mer
glesbefolkade områden. Man kan där befara att kommersiella bussföretag inte
kommer att bedriva regional kollektivtrafik.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, yrkande till uttalande.
Maria Söderberg, C, yrkar att uttalandet remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och att beslut i detta tas vid kommunfullmäktige den 28 september
2011.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012

Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige besluta att
Regionförbundet Jämtlands län ska vara Regional kollektivtrafikmyndighet i
länet. Regionförbundets förbundsordning revideras enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter kompletterande utredning om
alternativa lösningar, fatta beslut om villkor för överförande av kommunens
aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet i Jämtlands län.
Till detta har kommit ett förslag till uttalande samt ett förslag till remittering av
uttalandet till kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige den
28 september 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter proposition på remiss av uttalandet till kommunstyrelsen för att sedan
beslutas i fullmäktige den 28 september 2011 finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Regionförbundet i Jämtlands län
Kommunstyrelsens presidieberedning
Helena Wiktorsson, reseplanerare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2009-000137

Handlingsplan samt aktivitetsplan Samiskt förvaltningsområde
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för Krokoms
kommun, som samisk förvaltningskommun, att gälla 2011-2012.

2

Redaktionella ändringar överlämnas till administrativa chefen för
korrigering.

Bakgrund
Krokoms kommun ingår från och med den 1 maj 2010 i förvaltningsområdet för
det samiska språket. Den nya lagen ställer särskilda krav på
förvaltningskommunerna i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter.
Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, har hjälpt Krokoms kommun i framtagandet
av handlingsplanen. Handlingsplan innehåller riktlinjer för arbetet med att
utveckla en grund för den samiska befolkningens ställning i Krokoms kommun.
Planen beskriver kommunens övergripande mål och inriktning. Handlingsplanen
ska samtidigt vara ett verktyg i det dagliga och långsiktiga arbetet med att
skydda de lagliga rättigheterna och att stärka samernas ställning.
Berörda förvaltningar har utformat en aktivitetsplan som svarar mot de mål och
åtgärder som anges.
Handlingsplanen samt aktivitetsplanen har kommunicerats med den samiska
befolkningen. Den fördelning av statsbidraget som föreslås i aktivitetsplanen är
framtagen i samråd med den samiska befolkningen i det samrådsforum som
sedan tidigare i år formaliserats utifrån beslut i kommunstyrelsen. Mötet ägde
rum den 17 maj 2011.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 16 maj 2011
Handlingsplan för Krokoms kommuns som samisk förvaltningskommun
Aktivitetsplan kopplad till Handlingsplan för Krokoms kommuns som samisk
förvaltningskommun 2011.
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 103
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2009-000137

Handlingsplan samt aktivitetsplan Samiskt förvaltningsområde
Yrkanden/förslag
Yttar sig gör Anette Levander, Mp, och Mona Puttick, V om en del redaktionella
ändringar. Owen Laws, Mp och Gabriella Carlsson, S yttrar sig också.
Maria Söderberg, C, föreslår att de redaktionella ändringar som har inkommit
skickas med till den administrativa chefen för korrigering.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att anta Handlingsplan för Krokoms kommun, som samisk
förvaltningskommun, att gälla 2011-2012. Till det har kommit redaktionella ändringar som skickas med till den administrativa chefen för
korrigering.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med de redaktionella
ändringarna finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Förvaltningschefer
Jinjevaeri sameby
Jonevaeri sameby
Njaarke sameby
Östersunds sameförening

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2010-000102

Motion om ändring i de lokala ordningsföreskrifterna
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen då en översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna, trafikföreskrifter samt de lokala hälsoföreskrifterna
är påbörjad. Ansvaret för att se över rutiner för renhållning vilar på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
____

Bakgrund
Jörgen Blom, V, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att de lokala
ordningsföreskrifterna ses över i syfte att införa förbud mot nedskräpning samt
en översyn av rutiner och ansvar för renhållning av offentliga platser.
En arbetsgrupp är tillsatt för att se över de lokala ordningsföreskrifterna,
trafikföreskrifter samt de lokala hälsoföreskrifterna. Sammankallande för
arbetsgruppen är administrativ chef.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 16 maj 2011
Motion till kommunfullmäktige – Jörgen Blom, V
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 102
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Judith Hult, S, Maria Söderberg, C och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen då en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna, trafikföreskrifter
samt de lokala hälsoföreskrifterna är påbörjad. Ansvaret för att se över rutiner
för renhållning vilar på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2010-000102

Motion om ändring i de lokala ordningsföreskrifterna
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jörgen Blom, motionsställaren
Sara Strandberg, administrativ chef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Ks § 82

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
61

Dnr KS 2011-000099

Motion om ursprungsmärkning i samband med kommunal livsmedelshantering
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till nedanstående.
____

Bakgrund
Sture Marklund, V, har i motion till kommunfullmäktige yrkat att
kommunfullmäktige ställer sig bakom kravet att gris- och fågelkött ska omfattas
av ursprungsmärkning i samband med kommunal livsmedelsupphandling. Sture
Marklund, V, vill även att kommunen för kravet vidare till den gemensamma
upphandlingsnämnden och yrkar att nämnden bifaller motionen.
En gemensam livsmedelsupphandling för kommunerna inom Jämtlands läns
har genomförts och utmynnat ett avtal som gäller från och med den 1 mars
2011.
I de kravspecifikationer som togs fram ingår att ursprungsmärkning för bland
annat kyckling och griskött skall framgå på ytteremballage.
Underlag för beslut
Motion daterad den 22 februari 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 12 april 2011, § 42
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 93
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Sture Marklund, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige bifalla motionen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia
Sture Marklund, motionsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Kf § 83
Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

Dnr 20
Jämtlands Läns Landsting: 110421, Patientnämndens årsberättelse för
2010

2

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 110331

3

Socialnämnden: kvartalsrapport - SoL och LSS till Socialstyrelsen

4

Dnr KS 10/096
Regionförbundet Jämtlands län: protokoll från styrelsemöte 110412

5

Dnr KS 11/008
SmåKom: synpunkter på EU-remiss om modernisering av offentlig
upphandling

6

SmåKom: extra nyhetsbrevnr 2, april 2011

7

Dnr KS 11/060
Inlandskommunernas Ek förening, IEF: protokoll från styrelsemöte
110309

8

Dnr KS 11/066
Kommuninvest i Sverige AB: pressmeddelande 110407, kan spara
miljarder åt kommunerna

9

Dnr KS 11/110
Kommunfullmäktiges presidium: 110527, minnesanteckningar

10

Dnr KS 11/141
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: nyhetsbrev 110515

11

Justerandes signatur

Dnr KS 11/148
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 110412, § 31, Budget
2012, plan 2013-2014

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Kf § 83 (forts)
Meddelanden

12

Dnr KS 11/170
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 110523, § 82, Kvartalsrapport mars
2011

13

Dnr KS 11/202
Jämtlands Räddningstjänstförbund: delårsrapport april 2011

14

Dnr KS 11/203
Jämtlands Gymnasieförbund: delårsrapport april 2011

15

Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

B

C

D

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.
Dnr KS 10/120
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om café.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för att sedan
beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
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 10/121
Medborgarförslag från Ensio Gustavsson, Krokom, 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.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 juni 2011

Sida
64

Kf § 83 (forts)
Meddelanden

E

F

G

H

I

J

K

Justerandes signatur

Dnr KS 10/113
Medborgarförslag från Ensio Gustavsson, Krokom, om trottoarer efter
Offerdalsvägen i Krokom. Förslaget remitteras till bygg- och
miljönämnden 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 10/260
Medborgarförslag från Helene Öien om fältarbetare i Östersund
remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast den 16 juni
2011.
Dnr KS 10/278
Medborgarförslag från Erik Lund om gratis tomter i Trångsviken
remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden senast 12 april 2011.
Dnr KS 10/276
Medborgarförslag från Jens Rask om bättre belysning vid återvinningsstationen i Ås remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden senast
12 april 2011.
Dnr KS 10/277
Medborgarförslag från Sören Runesson om utredning för möjlighet till
övergångsställe över Föllingevägen, mellan Wärdshuset och
Krokomsporten, remitteras för beslut i bygg- och miljönämnden senast
den 30 mars 2011.
Dnr KS 11/094
Medborgarförslag från Lennart Nilsson angående
Kulturhus/samlingslokal/bygdegård/Folkets hus/medborgarhus i Krokoms
centrum.Förslaget remitteras till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet beslutas i fullmäktige i september
2011.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Kf § 83 (forts)
Meddelanden

L

M

N

O

P

Q

Justerandes signatur

Dnr KS 11/101
Medborgarförslag från Lennart Nilsson angående föreningsråd i Krokoms
kommun. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen tillsammans med
fullmäktiges presidium. Ärendet beslutas i fullmäktige juni 2011.
Dnr KS 11067
Medborgarförslag från Janne Frid, Krokom 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 11/098
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 11/097
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående nollvikarier och
inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst och äldreboende i
Föllinge. Motionen remitteras till Socialnämnden. Motionen anmäldes vid
fullmäktiges möte den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast
inom ett år.
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 11/095
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående
information/utbildning kring avvikelserapportering och Lex Sarah för
personal och chefer i äldreboenden i Krokom. Motionen remitteras till
socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte den 23
februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Meddelanden

R

S

T

U

V

X

Y

Justerandes signatur

Dnr KS 11/100
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående tilläggstjänster
inom entreprenörer inom hemtjänst och äldrevård. Motionen remitteras
till socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte den 23
februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
Dnr KS 11/132
Motion från Mi Bringsaas, S, ”Strategi för medborgardialog”. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast
december 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 11/177
Motion från Jörgen Blom, V, ”Nyckellösa låssystem inom hemvården”.
Motionen remitteras till socialnämnden för att beslutas i fullmäktige isenast
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 11/115
Medborgarförslag från Moa Magnusson m fl 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 Mathilda Klang, Malin Olsson och Andreas
Sjöqvist om ett levande centrum i Krokom. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast oktober 2011.
Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Z

Å

Ä

Ö

Aa

Bb

Cc

Justerandes signatur

Dnr KS 11/113
Medborgarförslag från Mia Westh och William Jacobsson 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 11/120
Medborgarförslag från Mia Westh och William Jacobsson, 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 11/119
Medborgarförslag från Olivia Wahlström, Jens Berglund, Andreas
Eriksson och Josefine Rask om helt ny idrottshall i Änge. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/118
Medborgarförslag från Jens Berglund, Andreas Eriksson, Josefine Rask
och Olivia Wahlström om tätare förbindelser till glesbygden. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/117
Medborgarförslag från Andreas Eriksson, Jens Berglund, Josefine Rask
och Olivia Wahlström 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 11/121
Medborgarförslag från Mathilda Klang, Malin Olsson och Andreas Sjöqvist
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 11/114
Medborgarförslag från Moa Magnusson m fl om bussförbindelser.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Meddelanden

Dd

Ee

Ff

Gg

Dnr KS 11/093
Medborgarförslag från Eva Persson, Ås, 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 11/168
Medborgarförslag från Berndt Söderholm om nytt övergångställe och
cykelöverfart på väg 611, Offerdalsvägen. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober 2011.
Tillägg från fullmäktige; att även se över möjlighet till trafikljus. Anmäldes
vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/171
Medborgarförslag från Malin Gunnarsson 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 11/211
Motion från Judith Hult, S, om barnfattigdom remitteras till
socialnämnden. Motionen besvaras i kommunfullmäktige senast den
7 december 2011.

Dnr KS 11/175
Hh Medborgarförslag, från Berndt Söderholm, om iordningställande av lokal
för flottningsmuseum remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
besvarande och beslut i nämnden senast den 13 december 2011.
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Dnr KS 11/204
Medborgarförslag, från Lennart Nilsson och Ensio Gustavsson, om
Science center, KOMTEK i Krokoms kommun, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande och beslut i nämnden senast i april
2012.
Dnr KS 11/208
Medborgarförslag, från Berndt Söderholm, 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.
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Dnr KS 11/206
Medborgarförslag, från Berndt Söderholm, om ”Trafiksäkerhetsförslag på
väg 611, Offerdalsvägen, samt Strandvägen och Snickerivägen”remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande och beslut i nämnden
senast i januari 2012.
Dnr KS 11/207
Medborgarförslag från medborgare, i och i närheten av Krokoms centrum,
om ”Byutvecklingsplan för Krokoms samhälle” remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande och beslut i styrelsen senast i juni 2012.

Dnr KS 11/209
Mm Medborgarförslag, från Anders Fahlén m fl, 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
Nn Medborgarförslag, från Anders Fahlén m fl, om konsekvensanalys som
instrument under beredning av verksamhetsförändringar inom skola
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande och beslut i styrelsen
senast den 16 november 2011.
_____
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Avslutning
Ordförande Gunnar Hellström, C, nämner utbildningen Kraft som har berört
väldigt många och alla har varit otroligt engagerade i den. Vid nästa fullmäktige,
den 28 september, kommer Folkhälsopolicyn för länet att presenteras.
Ordförande avslutar med att vi sköter vår hälsa med motion, att vi ska använda
sommaren på bästa sätt och tackar för idag.
_____
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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 Åsling (Leif Olsson)
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 (JudithHult)
Christer Toft
Katarina Rosberg
Stefan Wikén
Jenny Palin
Anders Frederiksen
Eva Handmark
Sven Wadman
Mi Bringsaas
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsen -19.30 (K Svemark)
Marina Edfeldt
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
Pär-Erik Berglund -15.00 (Y Rosvall)
Judith Hult
Kjell Svemark fr 19.30
Ulla Jönsson
Alf Edfeldt
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall fr 15.00
Ove Norrman från
Karin Juleshaug
Rune Olofsson

(E)

Nej
Nej
Nej

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

16 juni 2011

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 61 R § 61 C § 65
Lilja yrk Toft yrk

L
L
L

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

L
L
L

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

L
(E)

Ja

Ja

Nej

43 L
2E
45

24 Nej
21 Ja
45

24 Nej
21 Ja
45

24 Ja
21 Nej
45

Anteckningar

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

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

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson -16.00 (Å Winther)
Åke Winther fr 16.00
Clas Sundberg

Vid upprop
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