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Dnr KS 2013-000081

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna till dagens möte som
öppnas klockan 10.00.
_____
Vid upprop noteras 36 ledamöter och 8 ersättare.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 19 februari. Ny kungörelse sattes in tidningarna 22 februari
2013, med anledning av ytterligare ett ärende. Kallelsen har skickats 14
februari. Ny kallelse med anledning av ytterligare ärende gick via e-post den 20
februari samt med brev den 21 februari 2013.
_____
Fullmäktige får information enligt följande;
*
*
*
*

Gymnasieförbundet, Mikael Cederberg, förbundschef
Räddningstjänstförbundet, Morgan Olsson, förbundschef
Brottsofferjouren, Elisabeth Lindgren
Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande, informerar i
nedanstående;
- Bokslutet
- Sparprogram 2013
- Arbetsgrupp översyn av mål
- Arbetsgrupp översyn arvoden och pensionsförmåner
- Revidering av handlingsplan samiskt förvaltningsområde
- Bredbandsfrågor
- Vaajma – projektredovisning kommer att ske till fullmäktige
- Torsta
- Länstransportplan
- Regionförbundet
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch kl 12.20-13.00 samt för fika kl
15.00-15.30.
_____
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Dnr KS 2013-000082

Allmänhetens frågestund
Kurt Folkesson, Västbygden, ställer frågor om;
* Medfinansiering vid renovering av Kluksgården
* Skolfastigheten i Västbygden
* Flytt av förskolebyggnaden i Västbygden
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande, Göte W Swén, M,
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Rolf Lilja, S, kommunstyrelsens
andre vice ordförande, Jörgen Blom, V, ledamot i kommunstyrelsen och Karin
Wallén, C, barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar.
_____
Conny Lund, Trångsviken, vill veta om det finns beslut på att idrottshallen i
Trångsviken ska rivas.
Göte W Swén, M, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, svarar.
_____
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Dnr KS 2011-000205

Medborgarförslag - Bygg fler seniorboendelägenheter i centrala Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående
svar.
___
___

Bakgrund
Medborgarförslag har kommit in till kommunen om seniorboendelägenheter i
centrala Krokom.
Medborgarförslagsställarna konstaterar att det i kommunen finns så kallade
”Seniorbostäder 55+”. Sådana bostäder finns i två fastigheter i Krokom. Då
seniorerna blir allt äldre och friskare borde ribban för seniorboende sättas vid
65+. Förslagsställarna anser också att det i Krokom, där all upptänklig service
för ett bra boende finns, bör uppföras hyreshus för ”Seniorer 65+” och att dessa
bostäder blir hyresrätter.
Vid kommunstyrelsens möte den 9 oktober 2012, § 148 återremitterades
ärendet för ytterligare utredning.
Till dagens möte finns ett nytt förslag till svar, se nedanstående.
Svar
Kommunens fastighetsbolag Krokomsbostäder AB erbjuder idag 41 stycken
traditionella hyresrätter delvis anpassade för äldre på Offerdalsvägen i Krokom.
Grundkriteriet för att erhålla en lägenhet på Offerdalsvägen är att den sökande
är 55 år eller mer. Dessa lägenheter omfattas inte av anvisningsbeslut från
socialförvaltningen utan förmedlas av bolaget.
Förslagsställaren föreslår att bolaget ska uppföra nya hyreshus för
seniorboende. Att nyproducera hyreshus är idag förknippat med väldigt höga
kostnader, vilket resulterar i att det inte är ekonomiskt genomförbart då
hyresnivåerna skulle bli nästan två gånger högre än befintliga hyresnivåer.
Tjänsteutlåtande från ”Framtidsboende för äldre” bifogas också svaret.
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Dnr KS 2011-000205

Medborgarförslag - Bygg fler seniorboendelägenheter i centrala Krokom
Underlag för beslut
Medborgarförslag 30 maj 2011
Tjänsteutlåtande 7 maj 2012 från gruppen ”Framtidsboende för äldre”
Förslag till svar från Krokomsbostäder AB, 22 maj 2012
Utlåtande 28 september 2012
Kommunstyrelsen 9 oktober 2012, § 148
Kommunstyrelsen 23 januari 2013, § 3
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut om att besvara medborgarförslaget med texten
under rubriken ”Svar”. Tjänsteutlåtande från ”Framtidsboende för äldre” bifogas
också svaret.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

- Förslagsställaren inklusive tjänsteutlåtande från
gruppen ”Framtidsboende för äldre”
- Gruppen ”Framtidsboende för äldre”, Kenneth
Österberg kvalitetskontroller
- Krokomsbostäder AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
6

Dnr KS 2013-000083

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut

1

2

3

4

5
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7
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Justerandes signatur

Dnr KS 13/028
Motion – Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast februari 2014.
Dnr KS 13/071
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/097
Medborgarförslag - Busslinga. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidraget.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/099
Medborgarförslag – Frukost på skolan. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/100
Medborgarförslag – Samlingsplats Krokom. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/101
Medborgarförslag - Busskort och fritidskort till alla elever.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/102
Medborgarförslag – Mer levande park i Krokom. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Utdragsbestyrkande
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Anmälan av motioner och medborgarförslag
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Justerandes signatur

Dnr KS 13/103
Medborgarförslag – Fler sommarjobb i kommunen. Medborgarförslaget
remitteras till socialnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/104
Medborgarförslag – Skolskjutsar i Föllingebygden.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/105
Medborgarförslag – Bussförbindelser i Föllingeområdet.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/106
Medborgarförslag – Datan i skolan. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/107
Medborgarförslag – Utökad fritidsledartjänst. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/108
Medborgarförslag – Tillgång till elevkortet för att möjliggöra köp
av fritidsmärke. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Förslaget
ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/109
Medborgarförslag - Mer utbildningsmöjligheter. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen. Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige
senast juni 2013.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 4 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
8
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Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr KS 13/123
Motion – Ny kommunal nämnd. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Den ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast februari 2014.
_____
16

Kopia
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Dnr KS 2013-000084

Frågor
Britt Carlsson, S, frågar Göte W Swén, M, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om Konsumfastigheten i Krokom. Britt Carlsson, S, vill veta;
Hur långt förstudien har kommit? När ska den vara klar?
Vilka grupperingar har bjudits in att delta i utredningen om gamla Konsum?
Har samhällsbyggnadsnämnden anslagit pengar till driftskostnaderna för 2013?
Om svaret är nej, kommer man då att komma till kommunfullmäktige och
begära anslag?
Göte W Swén, M, svarar att samhällsbyggnadsnämnden har budgeterat
250.000 kronor för driften år 2013. En arbetsgrupp bildades hösten 2012 som
ska arbeta med Krokoms centrum. Träffar har hållits vid tre tillfällen. Förstudien
görs i samband med förändringar i kommunhuset och arkitekt är inkopplad. Det
finns långtgående skisser framtagna bland annat för att biblioteket ska kunna
nyttja lokalen.
Britt Carlsson, C, tackar för svaret.
_____
Judith Hult, S, frågar Cristine Persson, C, socialnämndens ordförande, om
hur budgeten för feriepraktik ser ut för sommaren 2013 och om vilka elever som
kommer erbjudas plats.
Cristine Persson, C, svarar att kommunens budget är utifrån att 300
ungdomar kan få feriepraktik. År 2012 var det 295 ungdomar som hade
feriepraktik. Ingen nekades praktik utifrån beslutad målgrupp.
Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 i
gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut årskurs 9. Vid anordnande av
feriepraktikplatser ska särskild hänsyn tas till kommande rekryteringsbehov
inom vård och omsorg samt förskola, i syfte att främja personalförsörjning på
sikt.
Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även företag och föreningar att ta
emot ungdomar för feriepraktik.
Diskussion förs om särskilda insatser för att kunna erbjuda ungdomar med
särskilda behov praktik.
Judith Hult, S, tackar för svaret.
_____
Justerandes signatur
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Dnr KS 2013-000084

Frågor
Jörgen Blom, V, frågar Karin Wallén, C, barn- och utbildningsnämndens
ordförande om
”att fortsätta arbeta för en flytt av förskolelokalen i Västbygden?
Hur stort är egentligen lokalbehovet i Ås-området?
Karin Wallén, C, svarar att det fattas cirka 50 platser, spritt över flera år, och
lokalbehovet måste diskuteras i sin helhet. Platser i Ås-området måste lösas i
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden.
_____
Jörgen Blom, V, frågar Göte W Swén, M, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, med anledning av ovanstående fråga, om lokaler i Ås-området.
Vilka lokaler finns att tillgå i Ås-området, utöver befintliga skollokalerna, för att
möte behovet?
Om det finns lokaler, vilka är etablerings- omställningskostnaderna för dessa?
Om det inte finns lokaler vad skulle exempelvis så kallade paviljonger kosta att
etablera i Ås-området?
Finns det andra lösningar för att möta lokalbehovet i Ås?
Göte W Swén, M, svarar att om barn- och utbildningsnämnden anser att en
paviljong på Ås skola kan friställas så är det fullt möjligt att flytta den till
exempelvis Sånghusvallen.
Göte W Swén, M, återkommer till kostnaderna.
_____
Sture Marklund, V, frågar Maria Söderberg, C, om den planerade fiskodlingen
i Storsjön.
Kommer kommunerna runt Storsjön och/eller Regionförbundet sätta sig in i
miljökonsekvenserna av den planerade fiskodlingen i Storsjön och behöver det
påtalas eventuell avvikande mening till Länsstyrelsen i Västernorrland?
Maria Söderberg, C, svarar att formellt sett har inte Krokoms kommun
ansvaret för miljökonsekvenserna. Kommunerna, runt Storsjön, har diskuterat
om samsyn i nyttjande av vattenresurserna. Mer kunskap måste skaffas på
området.
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Frågor
Den 16 april kommer det att vara en utbildningsdag, i första hand, i
klimatfrågan. Eventuellt kommer även frågor om fiskodling tas upp vid det
tillfället.
Det är Länsstyrelsen i Västernorrland som har myndighetsansvaret.
Sture Marklund, V, tackar för svaret.
_____
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Dnr KS 2013-000085

Interpellation
Jörgen Blom, V ställer interpellation till Cristine Persson, C, socialnämndens
ordförande, om utnyttjande av resurser och tid inom äldreomsorgen.
Inom hemtjänsten har vi idag välutbildad personal vars tid inte nyttjas till det de
är utbildade för. Detta är dyrt och ineffektivt. För att nämna ett exempel så har
vi undersköterskor som kan spendera 2/3 av en dag till att städa, tvätta och
handla hos vårdtagare.
Vilken dialog har förts med personalgrupperna inom hemtjänsten hur arbetet
skulle kunna bli bättre för såväl personal som vårdtagare?
Hemtjänsten är idag hårt ansträngd och tiden är oftast knapp, ibland obefintlig.
Ett eller två larm ruckar inte bara på turschemat, det gör att raster försvinner
och det blir övertid för personalen. Ibland behöver det inte vara larm som gör
det i princip omöjligt att hinna med åtaganden. Det räcker med att det är normal
vinter, kallt och snöigt så hinner inte personalen det de ska inom avsatt tid.
Frågorna till Christine Persson är:
Utnyttjas hemtjänstens personal på bästa sätt idag?
Ges vårdtagarna den tid som är nödvändig eller den tid som är värdig idag?
Cristine Persson, C, svarar att hon först och främst vill förtydliga att
personalen varken utnyttjas eller nyttjas. De är anställda av Krokoms kommun
utifrån sin kompetens, erfarenhet och kvalifikationer, som ska vara det bästa för
Krokoms kommuns invånare. Då det gäller oron om kommunen sköter sitt
arbete eller inte så det görs många positiva utvecklingsinsatser. Samtidigt kan
konstateras att samhället förändras och likaså kraven på välfärden. En av
utmaningarna i samhället är just att välfärden kan göra mycket mer idag än vad
som finns i resurser, mest tydligt är det inom vården. Hur kan vi bemöta den
utmaningen? Ett sätt är att hänga med i utvecklingen inom tekniken och skapa
valmöjlighet för att möta behovet inom välfärden.
Svar till första frågan; Utnyttjas hemtjänstens personal på bästa sätt idag?
Inom äldreomsorgen har en central planeringsfunktion och uppföljningssystem
införts. Genom planeringsfunktionen kan resrutten till kunden planeras med
inlagd restid enligt lag och personalens raster. Genom uppföljningssytem kan
verksamheten påvisa för kunden att man fått rätt insats vid rätt tidpunkt.
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Interpellationer
Vidare har den geografiska indelningen tagits bort, utifrån ett förslag från
personalen under en planeringsdag, vilket innebär att man som personal inte är
låst till ett specifikt hemtjänstområde inom kommunen. Dessa faktorer har
bidragit till att personalen nu kan stoltsera med att de har mer tid hos kund,
över 60 %, mot tidigare ca 43 %. Samtidigt har kommunen fler nöjda
hemtjänstkunder från 75 % 2011 till 89 % 2012. Utifrån detta är bedömningen
att verksamheten är flexiblare (samordning av resurser) och att personalen
arbetar rätt med kunden i fokus. Nästa steg inom teknikområdet, när nuvarande
hjälpmedel har landat, är bl a ett så kallat nyckelfritt låssystem. Kommunen
arbetar ständigt för att hitta lösningar som gör att personalens arbete
underlättas och att de får mer tid hos kund.
På bordet idag har fullmäktige ett förslag att timpriset för servicetjänster
förändras till 200 kronor per timme och för omvårdnadstjänster 100 kronor per
timme upp till maxtaxan 1 780 kronor. Grunden till det förslaget är att fokusera
på undersköterskornas kompetens som omsorgstagare och inte servicetjänst
utförare. Vi ser redan nu att vi kommer att få brist på undersköterskor varför vi
måste se till att ta tillvara deras kompetens och låta andra utföra
servicetjänster. Förhoppningsvis leder det till en ökad status för våra
undersköterskor.
Svar till andra frågan; Ges vårdtagarna den tid som är nödvändig eller den tid
som är värdig idag?
För kommuninvånare, som behöver, finns möjligheter att få hjälp och stöd i
hemmet. De flesta hjälpinsatserna måste sökas och insatserna är oftast
avgiftsbelagda. Insatserna prövas individuellt utifrån individens förutsättningar
att klara sin vardag och grundar sig på beslut utifrån lagstiftning. Utifrån
lagstiftningens mening får kunden sin insatstid som den har rätt till. Kommunen
arbetar nu med en värdegrund och förslag på värdighetsgarantier för äldre med
beslutad insats. Utifrån detta arbete ska socialnämnden ta beslut om
värdighetsgarantier med rubriker som kontinuitet, kompetens, bemötande,
kontaktmannaskap, valmöjligheter, personlig hygien, måltider,
genomförandeplan och kvalitetsarbete.
Genom införandet av LOV (lag om valfrihetssystem) har vi höjt kvalitén och
kontrollen på vad vi beviljar till våra brukare. Organisationsförändring
genomfördes utifrån LOV och upphandlingen som bl a inneburit att
biståndshandläggningen är centralt placerad och däri får vi likställighet i
bedömning och förhoppningsvis rättvisare bedömning.
Vi ligger rätt inför att bemöta dagens och framtidens välfärdsbehov.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
14

Dnr KS 2013-000086

Dialog med revisorerna
Stefan Fax, ordförande i kommunrevisionen, redovisar följande för fullmäktige;
Den 21 februari 2013 besökte revisionen Torsta AB där VD Trine Amundsen
tog emot och informerade. Revisorerna konstaterar att Krokoms kommun
kommer att ha en spännande, viktig och intressant resa med ägarskapet av
fastigheterna i Ås. Kommunen tar på sig ett stort ansvar för de gröna
näringarna långt utöver vår kommungräns.
Bytet av revisionsbolag från PWC till Deloitte gör att revisorerna använt en del
tid till att gå igenom rutiner och att skapa nya sådana. Bland annat så haltar
revisionens insatser på hemsidan.
Fyra av de granskningar som PWC genomförda under 2012 blev klara först den
10 januari 2013 och har gått ut till förvaltningarna under månadsskiftet
januari/februari. Revisionen vill att nämnderna ska ha en chans att se
granskningarna innan de läggs ut på nätet, men så här lång tid ska det inte ta.
Nyheter:
Fullmäktige ska få samtliga rapporters sammanfattning på papper. Vill man då
läsa hela rapporten ska de finnas på nätet. Samtidigt som granskningsrapporterna läggs ut på nätet ska ett pressmeddelande skickas ut för att
uppmärksamma media på det.
Revisorerna kommer att besöka nämnderna och presentera granskningsrapporterna för att undvika missförstånd och dubbelarbete. Det för att undvika
att svaren handlar om vad förvaltningen arbetar med och åtgärdar när det
istället handlar om vad nämnden tänker vidta för åtgärder för att förbättra de
brister eller förbättringar som föreslås i rapporten.
Revisionen kommer att bli betydligt mer aktiv att delta vid intervjuer/träffar med
förvaltning och förtroendevalda under arbetet med granskningarna.
Granskningarna 2013 i korthet, granskningsplanerna tas fram senare:
- Upphandlingsfrågor och ramavtal
- Skogsförvaltning
- Säkerhet i debitering av avgifter
- Försörjningsstöd, rutiner för intern kontroll
- Externt finansierade projekt, ledning och styrning
- Fortsättning av förstudie om kommunens VA-nät
- 100 000 kr har dessutom avsatts till granskningar som kommer att beslutas
senare. Den totala budgeten är på 944 000 kr 2013.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
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Dnr KS 2013-000078

Avsättning till resultatutjämningsreserv ur 2012 års ekonomiska överskott
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avsätter 6,5 mnkr (maximalt tillåtet belopp) ur 2012
års ekonomiska överskott till resultatutjämningsreserven.
____

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2012, § 114, om att inrätta en
så kallad resultatutjämningsreserv. Vid samma tillfälle beslöts att avsätta 10,2
mnkr till reserven för överskotten för åren 2010 och 2011. I Budget för 2013 är
6,0 mnkr av dessa ianspråktagna. Kvar i resultatutjämningsreserven finns för
närvarande (10,2-6,0) 4,2 mnkr.
Ändamålet med resultatutjämningsreserven är att under år med mycket positiva
resultat kunna bygga upp en reserv att nyttjas om det uppstår stora svårigheter
att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att
utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna mellan åren.
Ianspråktagande av reserv får inte ske mer än två år i rad.
Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagen. Vid
beräkning av avsättning är det balanskravsresultatet, som det definieras i Lag
om kommunal redovisning, med justering för eventuella egna reservationer
inom det egna kapitalet, som utgör beräkningsgrund.
En maximal avsättning ur 2012 års resultat skulle ge ett tillskott till reserven
med 6,5 mnkr. (Kommunens resultat för 2012 uppgår till 21,8 mnkr, vilket är 6,5
mnkr högre än balanskravet (+15,3 mnkr).
Kommunen har i bokslutet för åren 2010 respektive 2011 även gjort så kallade
öronmärkningar av delar av överskottet för framtida behov kopplat till ökande
pensionskostnader. Den ekonomiska utvecklingen för åren 2013-2015, så långt
vi kan bedöma, gör att vi för bokslutet 2012 prioriterar en avsättning till
resultatutjämningsreserv. Det bör dock poängteras att även ianspråktagande av
denna reserv kan nyttjas till kostnadsökningar kopplade till ökande
pensionskostnader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Kf § 8 (forts)
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Dnr KS 2013-000078

Avsättning till resultatutjämningsreserv ur 2012 års ekonomiska överskott
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 februari 2013
Kommunstyrelsen 20 februari 2013, § 23
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avsätta
6,5 mnkr (maximalt tillåtet belopp) ur 2012 års ekonomiska överskott till
resultatutjämningsreserven.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
17

Dnr KS 2013-000093

Nämndernas detaljbudgetar samt uppdaterad rambudget 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas detaljbudgetar 2013
samt reviderad rambudget 2013, plan 2014-2015.
__

Kommunfullmäktige delges samlat dokument innehållande nämndernas
detaljbudgetar samt reviderad rambudget 2013, plan 2014-2015.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
18

Dnr KS 2012-000016

Länssamverkan för verksamheten personligt ombud avslutas
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att den personliga ombudsverksamheten i
nuvarande form, som en länsorganisation och ett länssamarbete mellan
kommunerna i länet, avvecklas då samtliga kommuner i länet fattat beslut
i linje med den sociala samrådsgruppens rekommendation.
Verksamheten för personliga ombud avvecklas under första halvåret
2013. Avvecklingen präglas av omsorg för brukarna.
Socialförvaltningen utreder förutsättningarna för att tillgodose berörd
målgrupps behov, i Krokoms kommun.

Bakgrund
Den 29 april 2008, § 37, beslutade kommunfullmäktige att godkänna
samverkansavtal med länets kommuner samt uppdragsavtal med J-sam.
Samordningsförbundet Jämtlands län har delfinansierat verksamheten för
personliga ombud sedan förbundet bildades. Finansieringen är cirka 1,1 mnkr
per år. Krokoms kommun (kommunstyrelsen, administrativa avdelningen)
uppbär arbetsgivaransvaret. Situationen kräver en konkret förändring eftersom
Samordningsförbundet från och med år 2013, frånsagt sig fortsatt delfinansiering. Frågan hamnade således på den sociala samrådsgruppens och
ytterst kommunerna i Jämtlands län att besluta om en ny långsiktig och hållbar
lösning.
En utredning tillsattes på uppdrag av Samordningsförbundet Jämtlands län och
där i samråd med Åke Rönnberg och Gunilla Kaev. SERUS Ekonomiska
Förening och Lisa Fröbel genomförde under april och maj 2012 en avgränsad
fördjupningsstudie gällande den Personliga ombudsverksamheten (PO) i
Jämtlands län. Uppdragets bestod i att närmare belysa den framtida
verksamheten utifrån tre huvudområden; driftsform, finansiering och
organisering av verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Kf § 10 (forts)
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Dnr KS 2012-000016

Länssamverkan för verksamheten personligt ombud avslutas
Utredningen föreslog 3 möjliga alternativ:
-

Avtalen mellan kommunerna upphör och varje kommun ansvarar för sin
egen PO verksamhet from 2013. Alternativt vissa kommuner fortsätter
samverkan och någon/några lämnar samarbetet.

-

Det länsövergripande samarbetet fortsätter och tas över av SOSAM, som
ett enskilt kommunalt intresse. Driftsfrågorna blir således SOSAMs och
Regionförbundet Jämtlands läns ansvar.

-

Kommunerna beslutar att lägga ut verksamheten på entreprenad genom
offentlig upphandling.

Länets sociala samrådsgrupp, Socsam, beslutade, vid sitt sammanträde den 21
september 2012, rekommendera kommunerna att fatta beslut om avveckling av
nuvarande verksamhet för PO.
Arbetsgruppen, bestående av Sara Strandberg, Krokom, och Anna-Maria
Sundström, Östersund, har ansökt om täckningskostnader för avvecklingen hos
SamJamts styrelse.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 11 januari 2013
Östersunds kommun, utdrag ur socialnämnden, 21 november 2012
Åre kommun, utdrag ur socialnämnden, 4 oktober 2012
Strömsunds kommun, utdrag ur socialnämnden, 24 oktober 2012
Ragunda kommun, utdrag ur kommunstyrelsen, 6 november 2012
Bergs kommun, utdrag ur verksamhetsnämnden, 28 november 2012
Härjedalens kommun, utdrag ur socialnämnden, 18 december 2012
Bräcke kommun, utdrag ur kommunstyrelsen, 5 december 2012
Kommunstyrelsen 23 januari 2013, § 5
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yttrar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Kf § 10 (forts)

Sida
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Dnr KS 2012-000016

Länssamverkan för verksamheten personligt ombud avslutas
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att den personliga
ombudsverksamheten i nuvarande form, som en länsorganisation och ett
länssamarbete mellan kommunerna i länet, avvecklas då samtliga kommuner i
länet fattat beslut i linje med den sociala samrådsgruppens rekommendation.
Verksamheten för personliga ombud avvecklas under första halvåret 2013.
Avvecklingen präglas av omsorg för brukarna.
Socialförvaltningen utreder förutsättningarna för att tillgodose berörd målgrupps
behov, i Krokoms kommun.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
Östersunds, Åre, Strömsunds, Ragunda, Bergs,
Härjedalens och Bräcke kommuner
Samordningsförbundet Jämtlands län
Sara Strandberg, administrativ chef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
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Dnr KS 2012-000306

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden antog detaljbudget för 2013 att göra om
arbetsformerna för nämnden. Arbetsutskottet ska ersättas av ett presidium
bestående av ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande. I
och med detta måste nämndens reglemente revideras.
Underlag för beslut
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteutlåtande 8 november 2012
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 20 november 2012, § 77.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2012, § 91
Kommunstyrelsen 23 januari 2013, § 7
Yrkanden/förslag
Katarina Rosberg, S, yrkar avslag till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar avslag till grundförslaget.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
reglementet. Till det har kommit avslagsyrkanden till grundförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 11 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
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Dnr KS 2012-000306

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
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Dnr KS 2011-000361

Motion - Rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och
landstinget
___
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det redan pågår ett
arbete inom länet, mellan kommunerna och landstinget, vars avsikter är
att uppnå det motionen syftar till.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Christer Toft, S, har inkommit med motionen ”Rätt kompetens för att möta
kommande vårdbehov i kommunerna och landstinget”.
Motionen aktualiserar en framtidsfråga av stor betydelse för välfärdsutvecklingen, inte bara i länet, utan för landet som helhet.
I motionen föreslås att socialnämndens ordförande aktualiserar frågeställningen
i den länsövergripande sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) om att
utforma en gemensam strategi för kommunerna och landstinget rörande
vårdorganisationen för länets behov samt att även ta fram en strategi för
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsområdet.
Länets kommuner och landstinget har tillsammans ansökt om att bli certifierade
för ett Vård och Omsorgs College (VOC) i Jämtland. Certifieringsprocessen är
pågående och kommer sannolikt vara slutförd innan årsskiftet. Att etablera ett
VOC i Jämtland motsvarar i allt väsentligt avsikterna i föreliggande motion
avseende strategi för kompetensförsörjning.
Att utforma en optimal vårdorganisation för länets behov 2030 är en utmaning
som kräver fortsatt utveckling av samarbete mellan kommunerna och
landstinget. Sociala vård- och omsorgsgruppen SVOM arbetar fortlöpande med
frågor på det området. Avsikten i motionen avseende optimal organisation är
ständigt pågående.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Kf § 12 (forts)

Sida
24

Dnr KS 2011-000361

Motion - Rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och
landstinget
_______
Underlag för beslut
Tjänsteanteckning daterad den 23 november 2012
Motion – Rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och
landstinget.
Socialnämnden 4 december 2012, § 141
Kommunstyrelsen 23 januari 2013, § 8
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen med att det redan pågår ett arbete inom länet, mellan kommunerna
och landstinget, vars avsikter är att uppnå det motionen syftar till.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Kf § 13

Sida
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Dnr KS 2013-000057

Vänortsavtal, Haninge kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till vänortsavtal mellan Haninge
kommun och Krokoms kommun.
____

Bakgrund
Kommunfullmäktige ska förnya och förlänga tidigare tecknat vänortsavtal
mellan Haninge kommun och Krokoms kommun.
Underlag för beslut
Vänortsavtal mellan Haninge kommun och Krokoms kommun
Kommunstyrelsen 20 februari 2013, § 20
Propositionsordning
Det finns ett förslag till kommunfullmäktige om att anta upprättat förslag till
vänortsavtal mellan Haninge kommun och Krokoms kommun.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Haninge kommun
Kommunfullmäktiges presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Sida
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Dnr KS 2013-000069

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift, 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, i punkterna 2-5
1
Timpriset för servicetjänster återremitteras för utredning av hur och vilka
som ska utföra servicetjänster, som är biståndsbeslutade.
2
Timpriset för omvårdnadstjänster är 100 kronor per timme upp till
maxtaxan, som för år 2013 är 1 780 kronor per månad.
3
Timpriset för hälso- och sjukvårdsinsatser, som utförs av
distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, 100 kronor per besök,
dock max 500 kronor per månad. Ingår i maxtaxan.
4
Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 juni 2013.
5
Timpriserna för omvårdnadstjänster och sjukvårdsinsatser indexeras
utifrån prisbasbeloppet.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2012 ersätta den dåvarande taxan
som bestod av tre nivåer med timpriser och att timpriserna för omsorgstjänster
är 100 kronor per timme och för servicetjänster 100 kronor per timme upp till
maxtaxan som för 2012 var 1 760 kronor per månad. Timtaxan skulle följas upp
efter sex månader.
Under perioden (6 mån) har det inte inkommit några negativa synpunkter eller
att det blivit dyrt med förändringen från nivåer till timpriser. Några har däremot
uttryckt att de inte ser någon anledning att köpa serviceinsatser med Rutavdrag då det är billigare att använda hemtjänst.
Enligt 8 kap 3 c § Kommunallagen får kommunens avgift för service- och
omsorgstjänster inte överstiga vår självkostnad. Självkostnaden för
hemtjänstpersonalen i Krokoms kommun var 336 kronor per timme år 2010.
Förslaget på 200 kronor per timme för servicetjänster innebär att kommunen
subventionerar varje servicetimme med 136 kronor.
200 kronor per timme för servicetjänster kommer inte att påverka våra
medborgares möjlighet att få dessa tjänster om man ser det ur ett
ekonomiskt/inkomstmässigt perspektiv. De medborgare som har
betalningsförmåga betalar 200 kronor per timme för dessa tjänster upp till
maxtaxan. De medborgare som inte har betalningsförmåga får
servicetjänsterna subventionerade av kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 14 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013
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Dnr KS 2013-000069

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift, 2013.
Nivån på 200 kronor per timme för servicetjänster är konkurrensneutralt, och
skapar ett positivt företagsklimat mot våra externa utförare som utför
servicetjänster.
Genom att servicetjänsterna utförs av andra, kommer det att innebära att
kommunens undersköterskor kan prioritera arbetet med omvårdnadstjänster
vilket de är utbildade för. Förhoppningsvis leder detta till en ökad status för våra
undersköterskor.
Distriktssköterskeinsatser ingick tidigare i nivå. Nu föreslås att alla hälso- och
sjukvårdsinsatser ska debiteras med 100 kronor per besök, max 500 kronor per
månad. De flesta av länets kommuner tar idag ut en avgift för hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 januari 2013
Socialnämndens arbetsutskott 15 januari 2013, § 3
Socialnämnden 29 januari 2013, § 2
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Elisabeth Svensson, M, yrkar bifall till grundförslaget.
Britt Carlsson, S, yrkar avslag till grundförslaget.
Christer Toft, S, yrkar på återremiss, för ytterligare utredning, av timpriset för
servicetjänster. Eftersom tankarna är att undersköterskorna ska kunna nyttjas
bättre utifrån sitt kompetensområde vill Christer Toft, S, att frågan om hur och
vilka som ska utföra servicetjänsterna, som är biståndsbeslutade, utreds.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, och Håkan Larsson, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 februari 2013

Kf § 14 (forts)
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Dnr KS 2013-000069

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift, 2013.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
timpriset för servicetjänster är 200 kronor per timme och för
omvårdnadstjänster 100 kronor per timme upp till maxtaxan som för år 2013 är
1 780 kronor per månad. Timpriset för hälso- och sjukvårdsinsatser, som utförs
av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, 100 kronor per besök,
dock max 500 kronor per månad. Ingår i maxtaxan. Den nya taxan börjar gälla
från och med den 1 juni 2013. Timpriserna för omvårdnadstjänster,
servicetjänster och sjukvårdsinsatser indexeras utifrån prisbasbeloppet.
Till det har kommit ett avslagsyrkande och ett återremissyrkande, för ytterligare
utredning, av timpriset för servicetjänster.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss av timpriset för servicetjänster, för ytterligare utredning.
Efter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande
att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att det ska
avgöras senare, återremitteras, röstar Nej.
Med 23 Ja och 20 Nej finner ordförande att timpriset för servicetjänster
minoritetsåterremitteras, för ytterligare utredning. Ny punkt 1
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget fyra punkter
tillsammans. Punkten 1 innehållande bara timpriset för omvårdnadstjänster.
Efter proposition på grundförslagets fyra punkter med borttag av servicetjänster
i punktern 1, bifall mot avslag, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det. Nya punkter 2-5
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
Kommunstyrelsen, bevakning
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013-000029

Valärenden
Kommunfulmäktiges beslut
1

Till ordförande i Krokomsbostäder AB, efter Lisa Sallin, M, väljs
Elisabeth Svensson, M.

2

Ingela Rönnestrands, M, avsägelse som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, från och med den 1 mars 2013, godkänns. Ingela
Rönnestrand, M, innehar också 1:e vice ordförandeskapet i nämnden.

3

Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, efter Ingela
Rönnestrand, M, väljs Linus Kimselius, M.

4

Till ny 1:e vice ordförande efter Ingela Rönnestrand, M, väljs Linus
Kimselius, M.

5

Tomas Orells, M, avsägelse från samtliga politiska uppdrag i
kommunen, på grund av flytt, godkänns.

6

Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, efter Tomas Orell, M,
väljs Ingela Rönnestrand, M.

7

Till ny ersättare i valnämnden, efter Anette Levander, MP, väljs Jan
Runsten, Alsen, MP.

Valberedningens ordförande, Håkan Larsson, C, föreslår att till ny
ordförande i Krokomsbostäder AB, efter Lisa Sallin, M, välja Elisabeth
Svensson, M.
Propositionsordning
Efter proposition på att välja Elisabeth Svensson, M, till ny ordförande i
Krokomsbostäder AB, efter Lisa Sallin, M, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2013-000029

Valärenden
Avsägelse har inkommit från Ingela Rönnestrand, M, av ledamotsplats i
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 mars 2013. Ingela
Rönnestrand, M, innehar också 1:e vice ordförandeskapet i nämnden.
Valberedningens ordförande, Håkan Larsson, C, föreslår att till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden, efter Ingela Rönnestrand, M, välja Linus
Kimselius, M.
Propositionsordning
Efter proposition på att välja Linus Kimselius, M, till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden, efter Ingela Rönnestrand, M, finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Valberedningens ordförande, Håkan Larsson, C, föreslår att till ny 1:e vice
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, efter Ingela Rönnestrand, M,
välja Linus Kimselius, M.
Propositionsordning
Efter proposition på att välja Linus Kimselius, M, till ny 1:e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden, efter Ingela Rönnestrand, M, finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Avsägelse har inkommit in från Tomas Orell, M, från samtliga politiska
uppdrag i kommunen, på grund av flytt, godkänns. Tomas Orell, M har plats
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning för ny ledamot i fullmäktige är inlämnad till
Länsstyrelsen.
Valberedningens ordförande, Håkan Larsson, C, föreslår att till ny ersättare
i samhällsbyggnadsnämnden, istället för Tomas Orell, M, välja Ingela
Rönnestrand, M.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013-000029

Valärenden
Propositionsordning
Efter proposition på att välja Ingela Rönnestrand, M, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden, efter Tomas Orell M, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Valberedningens ordförande, Håkan Larsson, C, föreslår att till ny ersättare
i valnämnden, efter Anette Levander, MP, välja Jan Runsten, Alsen, MP.
Propositionsordning
Efter proposition på att välja Jan Runsten, Alsen, MP, till ny ersättare i
valnämnden, efter Anette Levander, MP, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De valda
De avgångna
Berörda nämnder
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013-000076

Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

Dnr 22
Socialnämnden: kvartalsrapport 2012:4, SoL och LSS, till Socialstyrelsen

2

Krokomsbostäder AB: styrelseprotokoll 121213

3

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: protokoll 121203, primärkommunala
nämnden

4

Dnr KS 09/011
Kammarrätten i Sundsvall: 121122, protokoll laglighetsprövning; fråga
om prövningstillstånd

5

Dnr KS 12/105
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: nyhetsbrev december
2012

6

Dnr KS 12/206
Jämtlands Räddningstjänstförbund: handlingsprogram 2013-2014,
antagen av direktionen 121218

7

Dnr KS 13/089
Kommunfullmäktiges presidium: 130208, anteckningar från träff

8

Kommunstyrelsen – anmälan av ej färdigberedda ärenden:

A

Justerandes signatur

Dnr KS 12/072
Medborgarförslag – Sång- och musikunderhållning på Blomstergården
remitteras till socialnämnden som själv tar beslut i ärendet, senast i
februari 2013.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013-000076

Meddelanden

B

C

D

E

F

G

H

Justerandes signatur

Dnr KS 12/154
Medborgarförslag – Öppna kommunstyrelsemöten remitteras till
kommunstyrelsen. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige senast
april/maj 2013.
Dnr KS 12/217
Motion om igångsättningstillstånd för och exploatering av detaljplan för
Hissmon 1:231 ”Kvarna” B3/B4 remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013.
Dnr KS 12/222
Motion angående beslutsprocess vid upprättande av avtal med
Migrationsverket/Staten genom länsstyrelsen i Jämtlands län remitteras
till socialnämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/235
Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot utsläpp av
toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och miljönämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
Dnr KS 12/240
Medborgarförslag om fria arbetsresor, för kommunens invånare som lider
av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på Nyheden remitteras till
socialnämnden. Medborgarförslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013.
Dnr KS 12/248
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhuset, remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget slutbehandlas i
kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen ska
vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013-000076

Meddelanden

I

J

Dnr KS 12/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden. Motionen
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/258
Motion – Frivillig flyktingmottagning remitteras till kommunstyrelsen.
Motionen slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober
2013.

K

Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla remitteras till kommunstyrelsen. Motionen
slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.

L

Dnr KS 12/277
Medborgarförslag – Förbättringar i Björkparken remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden, som själv tar beslut senast i maj 2013.

M

N

O

P

Justerandes signatur

Dnr KS 13/028
Motion – Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast februari 2014.
Dnr KS 13/071
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Den ska vara
besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/092
Medborgarförslag - Belysning på gångvägen mellan Modéns väg och
Gröns väg. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
besvarar det senast i augusti 2013.
Dnr KS 13/097
Medborgarförslag - Busslinga. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens presidium har lämnat det
för utredning till
administrativ chef och trafiksamordnaren.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013-000076

Meddelanden

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Justerandes signatur

Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidraget.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildnings- nämnden.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/099
Medborgarförslag – Frukost på skolan. Medborgarförslaget remitteras
till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/100
Medborgarförslag – Samlingsplats Krokom. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/101
Medborgarförslag -Busskort och fritidskort till alla elever.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium
har lämnat det för utredning till administrativ chef och trafiksamordnaren.
Dnr KS 13/102
Medborgarförslag – Mer levande park i Krokom. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni
2013.
Dnr KS 13/103
Medborgarförslag – Fler sommarjobb i kommunen.
Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden. Förslaget ska vara
besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/104
Medborgarförslag – Skolskjutsar i Föllingebygden.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium
har lämnat det för utredning till administrativ chef och trafiksamordnaren.
Dnr KS 13/105
Medborgarförslag – Bussförbindelser i Fölligeområdet.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium
har lämnat det för utredning till administrativ chef och trafiksamordnaren.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013-000076

Meddelanden

Z

Å

Ä

Ö

Aa

Dnr KS 13/106
Medborgarförslag – Datan i skolan. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/107
Medborgarförslag – Utökad fritidsledartjänst. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/108
Medborgarförslag – Tillgång till elevkortet för att möjliggöra köp
av fritidsmärke. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens presidium har lämnat det för utredning till
administrativ chef och trafiksamordnaren.
Dnr KS 13/109
Medborgarförslag - Mer utbildningsmöjligheter. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium inhämtar synpunkter från
Jämtlands Gymnasieförbund.
Dnr KS 13/114
Medborgarförslag – Belysning på gångvägen mellan Modéns väg och
Gröns väg. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
besvarar det senast i augusti 2013.

Dnr KS 13/123
Bb Motion – Ny kommunal nämnd. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Den ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast februari 2014.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2013-000124

Avslutning
Ordförande tackar för dagens möte med bra diskussioner och högt i tak.
_____

Justerandes signatur
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 14
§

L
L
L
L
L
L
E

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

L

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Anton Moberg
Ingela Rönnestrand
Tomas Orell (Linus Kimselius)
Leo Olofsson
Roger Nilsson (Marcus Färnström)
Marcus Färnström
Johnny Olofsson
Tommy Sjödin
Linus Kimselius

Ja
Ja

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson
Mikaela Munck af Rosenschöld (Leif Jönsson)
Hans Åsling
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén
Göte Norlander
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson

_______________________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 14
§

-

-

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

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E

Nej

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Lena Persson
Marita Lind

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Jenny Palin
Eva Handmark
Sven Wadman §§ 1, 7
Mi Bringsaas
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsén
Marina Edfeldt (Yvonne Rosvall)
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
Pär-Erik Berglund (Karin Juleshaug)
Judith Hult
Ulla Jönsson (Viveca Asproth)
Alf Edfeldt
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall
Ove Norrman
Karin Juleshaug
Rune Olofsson
Lollo Ljuslin
Ensio Gustafsson
Anki Syversen

Nej
Nej
Nej
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 14
§

L
L

Nej
Nej

E

Nej

L
L

Ja
Ja

E

Ja

L

-

36 L
8E
44

23 Ja
20 Nej
43

§

Anteckningar

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

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Eva Ljungdahl (Annika Olsson)
Dmitar Savic
Eivor Ernehed-Comén
Annika Olsson

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson §§ 1-11
Åke Winther
Clas Sundberg

Vid upprop

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

