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Kommunfullmäktige

Kf § 54

Dnr 2015-000069

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00.
_____
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras tisdagen den 23 juni 2015.
Jan Runsten och Judith Hult utses att justera protokollet.
_____
Upprop
Vid upprop noteras 33 ledamöter och 11 ersättare.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds Posten och
Länstidningen den 9 juni. Kallelse har skickats till ledamöter och ersättare
den 5 juni 2015.
_____
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med en förändring under rubriken Frågor. Fråga om
förstelärare, från Maria Jacobsson, S, ställs vid kommunfullmäktige den 30
september 2015.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 54 (forts)

Dnr 2015-000069

Öppnande
Informationer
Samordningsförbundet i Jämtlands län, Åke Rönnberg, förbundschef
Rätt till heltid, deltid en möjlighet, Agneta Sunder, projektledare
Folkhälsocentrum, Hälsa på lika villkor, Anna Werme,
folkhälsosamordnare och Frida Hansson, folkhälsosamordnare från
Folkhälsocentrum samt Rolf Pehrsson kommunens folkhälsosamordnare
Vattenkraftskommunerna, Inlandstinget och Naboer, Håkan Larsson
Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande
Polisens medborgardialoger
Redovisning av partistödet
Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
Räddningstjänstförbundet, konflikt
Medborgardialoger integrationsstrategin
_____
Frågor som får ställas vid dagens möte
Jörgen Blom, V, fråga om förorenade områden i kommunen.
Jörgen Blom, V, fråga om parkeringssituationen i Krokoms samhälle.
Maria Jacobsson, S, fråga om förstelärare ställs vid fullmäktiges möte den 30
september 2015.
_____
Ajourneringar
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00, för kaffe klockan
14.45-15.00 och för överläggningar klockan 15.05-15.15.
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Kf § 55

Dnr 2015-000070

Allmänhetens frågestund
Det ställs inga frågor vid Allmänhetens frågestund.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 56

Dnr 2015-000116

Erbjudande ungdomskort
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att införa fria ungdomskort i åldern 6-19
år from höstterminen 2015 enligt Länstrafikens erbjudande.
2

Beräknad kostnad för ungdomskorten 2015 är 552 690 kr, och tas från
2015 års resultat.

3

Kostnad för ungdomskort 2016 (1 228 200 kr) kommer att tas med i
kommande budgetarbete.

4

Indexregleringen tas upp till diskussion med Länstrafiken.

__________________________________________________________
Att införa ungdomskort är en väg till att öka kollektivtrafikresandet i
kommunen.
Det är ett rättvist system för de unga kommuninvånarna och rätt ur
miljöperspektiv, då utsläppen minskar med ökat kollektivt resande.
De elever som via kommunen får ett elevkort för att kunna åka till och från
skolan har idag en möjlighet att köpa till ett fritidsmärke för 650 kr per
termin, vilket ger dem möjlighet att resa fritt i länet. Elevkortet ger rätt till
två resor per dag och är endast giltigt under skoltid. I Krokoms kommun är
det idag 884 st som har rätt till skolskjuts varav 296 elever har ett elevkort
för att ta sig till och från skolan.
Kommunen har stora kostnader för skolskjutsar och summan 2014 blev
22 346 000 kr. Då inkluderar det även bad, idrott, slöjd, hemkunskaps,
växelvis boende och särskolans skjutsar. Detta beror till stor del på vår till
ytan stora kommun. Ungdomar som går gymnasiet som har över 6 km till
skolan får ett elevkort, om de inte har inackorderingsbidrag. Det är i år 386 st
som har ett gymnasiekort till en kostnad av 2 933 600 kr. Kostnaden för
gymnasiet elevernas elevkort är inte inräknat i skolskjutskostnaderna.
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 56 (forts)

Dnr 2015-000116

Erbjudande ungdomskort
Länstrafiken erbjöd vid trafiksamråd i februari 2015, ett reducerat pris för
ungdomskort under förutsättning att Östersunds kommun skulle ta beslut om
att införa ungdomskort. Idag har Åre kommun, Bergs kommun och Bräcke
kommun ungdomskort. Östersunds kommun och Härjedalens kommun har
nyligen beslutat att inför ungdomskort from höstterminen 2015.
Kostnaden för ett ungdomskort blir 240 kr i månaden per elev i 10 månader.
Men det är giltigt hela året med fritt resande i länet förutom med nattbussar
och tåg.
I Krokoms kommun fanns i mars 2015 2677 st ungdomar mellan 6 till 19 år.
2677 st multiplicerat med 240 kr i månaden i 10 månader per år ger en
kostnad på 6 424 800 kr per helår.
Kommunens kostnad för elevkort idag är 2 072 000 kr per år. Det ingår i den
totala skolskjutskostnaden och kommer att delfinansiera ungdomskorten.
Kommunen har även kostnader för gymnasieelevernas elevkort med
2 933 600 kr per år som ingår i ersättningen till Jämtlands gymnasium. Detta
kommer också att delfinansiera ungdomskorten.
Det finns även möjlighet att göra vissa tekniska förändringar i skolskjutsarna
som kan ge 77 000 kr.
På skolorna finns företagskort hos Länstrafiken som används till utflykter,
praktik för elever m m, för 2014 var det en kostnad på 114 474 kr. Detta
kommer också att delfinansiera ungdomskorten.
Enligt denna beräkning

Justerandes sign

Införandet av ungdomskort 6 424 800 kr
Elevkort i kommunen

-2 072 000 kr

Gymnasiekort

-2 933 600 kr

Teknisk förändring

-

Företagskort på skolorna

- 114 474 kr

då fattas det på helår

= 1 228 200 kr

Utdragsbestyrkande

77 000 kr
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 56 (forts)

Dnr 2015-000116

Erbjudande ungdomskort
Underlag för beslut
Erbjudande från Länstrafiken
Trafikhandläggarens tjänsteutlåtande 6 maj 2015
Kommunstyrelsen 6 maj 2015
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Wallén, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens föreslag.
Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
införa fria ungdomskort i åldern 6-19 år from höstterminen 2015 enligt
Länstrafikens erbjudande. Beräknad kostnad för ungdomskorten 2015 är
552 690 kr, och tas från 2015 års resultat. Kostnad för ungdomskort 2016
(1 228 200 kr) kommer att tas med i kommande budgetarbete.
Indexregleringen tas upp till diskussion med Länstrafiken.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Länstrafiken i Jämtlands län
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Gertrud Engelin, ekonom

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 57

Dnr 2015-000033

Medborgarförslag - Busskort/fritidsmärken till alla
ungdomar i Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Bakgrund
Fria busskort till barn och ungdomar är ett av liknade medborgarförlag som
kommit till kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar den 17 juni 2015 om att införa ungdomskort
from hösterminen 2015. Detta ger barn och ungdomar i ålder 6-19 år fria
resor i länet året om med Länstrafiken och stadsbussarna, med undantag för
nattbussar och tåg. Beslutet är ett steg till att öka det kollektiva resandet i
kommunen.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Kommunstyrelsen 27 maj 2015, § 99
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige bifalla
medborgarförslaget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 58

Dnr 2014-000351

Medborgarförslag - Busskort för alla barn och
ungdomar som ska gälla i hela länet och på
stadsbussarna, året och dygnet runt
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget.

Bakgrund
Fria busskort till barn och ungdomar är ett av liknade medborgarförlag som
kommit in till kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar den 17 juni 2015 om att införa ungdomskort
from hösterminen 2015. Det ger barn och ungdomar i ålder 6-19 år fria resor
i länet året om med Länstrafiken och stadsbussarna, med undantag för
nattbussar och tåg. Beslutet är ett steg till att öka det kollektiva resandet i
kommunen.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Kommunstyrelsen 27 maj 2015, 98
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att medborgarförslaget besvaras.
Mona Puttick, V, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige bifalla
medborgarförslaget. Till det har kommit förslag om att besvara
medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 58 (forts)

Dnr 2014-000351

Medborgarförslag - Busskort för alla barn och
ungdomar som ska gälla i hela länet och på
stadsbussarna, året och dygnet runt
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller förslaget om att medborgarförslaget besvaras.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 59

Dnr 2015-000030

Medborgarförslag - Elevhem för gymnasieelever
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar förslaget enligt nedan.
_____________
Bakgrund
Förslagsställaren föreslår att det inrättas elevhem för gymnasieelever i
Östersund.
Förslagsställaren menar att det behövs ett elevhem för elever som av
geografiska skäl behöver vara inackorderade i Östersund för att kunna
genomföra sina gymnasiestudier.
Svar på medborgarförslaget
Jämtlands gymnasieförbund har i sitt yttrande pekat på att det finns en
efterfrågan och behov av ett elevboende, men att det krävs ett gemensamt
intresse i länet för att realisera ett elevboende.
Krokoms kommun kommer att ta upp frågan på ett ägarmöte där samtliga
ägarkommuner i Jämtlands Gymnasieförbund deltar.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Yttrande Jämtlands Gymnasieförbund 31 mars 2015
Tjänsteutlåtande 11 maj 2015
Kommunstyrelsen 27 maj 2015, § 97
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med text som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 59 (forts)

Dnr 2015-000030

Medborgarförslag - Elevhem för gymnasieelever
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Gymnasieförbundet Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 60

Dnr 2014-000376

Medborgarförslag - Utvecklingsgrupp/-råd bildas i
kommunen, som har till uppgift att arbeta med
utvecklingsfrågor
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att bilda en
utvecklingsgrupp/råd som har till uppgift att arbeta med utvecklingsfrågor i kommunen.
________________
Bakgrund
Förslagsställaren föreslår att en utvecklingsgrupp/råd bildas i kommunen,
som har till uppgift att arbeta med utvecklingsfrågor. Gruppen ska vara
sammansatt av politiker och medborgare. Den ska ha ett starkt
medborgarinflytande och arbeta nära medborgarna.
Motivering till avslag på medborgarförslaget
Kommunen delar förslagställarens syn på att medborgardialog är ett viktigt
instrument för inflytande och utveckling av kommunen. Det är också viktigt
att utveckla olika former för både medborgardialog och möjligheter till insyn
i den kommunala beslutsprocessen.
Kommunen har påbörjat ett arbete i syfte att ta fram en strategi för
medborgardialog. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut i
frågan någon gång under hösten 2015 – våren 2016.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Tjänsteutlåtande 11 maj 2015
Kommunstyrelsen 27 maj 2015, § 96
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren Lennart Nilsson yttrar sig i sitt medborgarförslag.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 60 (forts)

Dnr 2014-000376

Medborgarförslag - Utvecklingsgrupp/-råd bildas i
kommunen, som har till uppgift att arbeta med
utvecklingsfrågor
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrar sig gör Stefan Fax, S, och Björn Hammarberg, M.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att medborgarförslaget avslås.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att fullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 61

Dnr 2014-000269

Medborgarförslag - Kommunen köper området Önsjön,
Västersem 2:46, styckar av för villatomter och behåller
badplatsen i sin ägo
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag, eftersom nämndens budget inte
medger drift och ägande av området Önsjön med badplats.
_________________________________________________________
Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag om förvärv av fastigheten Västersem
2:46, Önsjöbadet, där förslagsställaren föreslår att Krokoms kommun ska
äga och driva Önsjöns badplats.
I dagsläget finns ingen infrastruktur i området, det saknas bland annat
kommunalt vatten och avlopp.
Förvärv av ovan nämnd fastighet har tidigare behandlats i samhällsbyggnadsnämnden den 8 februari 2012, § 8.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Tjänsteutlåtande 28 april 2015
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Birger Backlund, S, och Håkan Larsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag, eftersom
nämndens budget inte medger drift och ägande av området Önsjön med
badplats.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

17(41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 61 (forts)

Dnr 2014-000269

Medborgarförslag - Kommunen köper området Önsjön,
Västersem 2:46, styckar av för villatomter och behåller
badplatsen i sin ägo
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 62

Dnr 2014-000277

Medborgarförslag - Barn till föräldralediga bör få vistas
på fritids 10 tim/vecka.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om placering av barn till
föräldralediga på fritidshem, med hänvisning till skollagen kap 14,
§§ 5-6, enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
________________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån
för eget förslag.
_____
Bakgrund
Förslagsställaren yrkar på möjlighet att ha barn placerade på fritidshem även
under föräldraledighet med ca 10-15 timmar/vecka. Motivet är att äldre barn
har större behov av social gemenskap.
Schablonkostnaden för en plats på fritidshemmet är 25 000 kronor per barn
och år. Den kostnaden täcker personalkostnader, övriga kostnader och
livsmedel, dock ej städ och kostnader för lokaler.
Kommunens skyldigheter enligt Skollagen, kapitel 14
5§ En elev i någon av de skolformer som anges i 3§ ska erbjudas utbildning
i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av
familjens situation i övrigt.
6§ Elever ska även i andra fall än som avses i 5§ erbjudas utbildning i
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i
sin utveckling i form av sådan utbildning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Englund, 21 maj 2015
Barn- och utbildningsnämnden 2 juni 2015, § 64
Kommunstyrelsen 11 juni 2015, § 117

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 62 (forts)

Dnr 2014-000277

Medborgarförslag - Barn till föräldralediga bör få vistas
på fritids 10 tim/vecka.
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Nehro Mostafaee, V, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Karin Wallén, C, föreslår bifall till grundförslaget som föreslår avslag till
medborgarförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, från barn- och utbildningsnämnden,
som föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget om placering av
barn till föräldralediga på fritidshem med hänvisning till skollagens kap 14,
§§ 5-6. Till det har kommit bifallsförslag till medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 63

Dnr 2015-000071

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

Dnr KS 15-000200
Medborgarförslag - Utsmyckning av förskolorna/skolorna i kommunen
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i december 2015.
Dnr KS 15-000169
Motion – Slopad avgift för trygghetslarm
Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast i
juni 2016.
Dnr KS 15-000211
Motion – Simundervisning för vuxna
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
Dnr KS 15-212

4

Motion - Ökad trafiksäkerhet, Tängvägen i Ås
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.

_____
Kopia till
Förslagsställare
Remissinstans inklusive medborgarförslag/motion

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 64

Dnr 2015-000072

Frågor
Jörgen Blom, V, frågar Jan Runsten, MP, bygg- och miljönämndens
ordförande om föroreningar i olika områden i kommunen. Områdena på och
runt Hissmofors räknas kanske till den mest förorenade platsen i Jämtland.
Hur och i vilken omfattning driver Krokoms kommun på för sanering av
förorenade områden?
Inom vilket tidsperspektiv kan boende och anställda inom främst Hissmofors
räkna med sanering?
Jan Runsten, MP, svarar att det nyligen har tagits prover i Hissmofors. Ett
samarbete sker med Länsstyrelsen i Jämtlands län i saneringsarbetet.
Jan Runsten, MP, återkommer med svar på frågan till fullmäktiges möte den
30 september 2015.
_____
Jörgen Blom, V, frågar Cristine Persson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om parkeringssituationen i Krokoms samhälle, överhuvudtaget,
speciellt handikapparkeringarna.
När kommer Krokoms samhälle få en hållbar parkeringssituation?
Är det rimligt för kommunen att bilar står parkerade hur som helst i
centrum?
Cristine Persson, C, svarar att parkeringssituationen i Krokoms centrum
håller på att ses över men det finns ännu ingen tidsplan för översynen.
Översyn av parkeringssituationen lovades av samverkanspartierna, bland
annat, under dialoger kring Mötesplatsen. Just nu är det ett flertal företagsbilar parkerade i centrum. Det är kopplat till att kommunen just nu håller på
med byggnationerna av Mötesplatsens nya fräscha lokaler.
Gällande handikapparkeringarna så lyftes handikapparkeringen utanför
kommunhuset entré redan för 18 år sedan. På den tiden satt Cristine Persson
ordförande i handikapprådet. Handikapprådet drev frågan om
handikapparkering vid kommunhusets entré och fick den till stånd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22(41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

17 juni 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 64 (forts)

Dnr 2015-000072

Frågor
I nutid har handikapprådet inte lyft att det är problem och i övrigt är rådet
nöjd med antalet handikapparkeringar i Krokoms centrum.
Cristine Persson, C, förutsätter att folk parkerar efter lagar och regler.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 65

Dnr 2015-000143

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen berättar för fullmäktige om
vad som har hänt hitintills under året och beslut som har tagits.
Revisionen har i revisionsrapport ”Uppföljning av revisionsrapporter 20122013” tagit upp följande:
Kultur- och biblioteksverksamheten samt servicekontoren, 2012
Anställdas bisysslor, 2012
Momshantering, 2012
Ledarskap i organisationen, 2012
Granskning av inköpsrutiner och ramavtal, 2013
Försörjningsstöd, 2013
Fakturering av avgifter, 2013
Skogsförvaltning, 2013
Underhåll och förnyelse av VA-nätet, 2013
Revisionsgruppen har uppdaterat sin arbetsordning
Kommunrevisionens förslag till reglemente kommer för beslut till
fullmäktige under hösten 2015.
Saker som är på gång är:
Granskning av kommunens rutiner för att minska sjukfrånvaron
Ny risk- och väsentlighetsanalys
Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen berättar om att
revisionen har gjort ett studiebesök på Torsta.
Elisabeth Friberg berättar också om revisionsrapport ”Granskning av rutiner
för ansökan om ersättning från Migrationsverket” där revisionen
rekommenderar följande:
−
−

Justerandes sign

Utse mer än en person i varje verksamhet som är insatt i förfarandet med
ansökan om ersättning.
Färdigställ skriftliga rutiner och säkerställ att rutinerna omfattar hela
processen från bokföring av kostnader till avstämningar när ersättningen
erhålls.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 65 (forts)

Dnr 2015-000143

Dialog med revisorerna
−
−
−
−

Utse en person som har en kommunövergripande överblick och som
exempelvis kan bidra med sammanställningar, uppsikt över rutiner och
förändringar i regelverk.
Utred gemensamma metoder för att "koda" kostnader vilket underlättar
kontroller.
Genomför informationsinsatser riktade till personer som arbetar i de
verksamheter där kostnader som kan berättiga till ersättning uppstår
Inför kontrollmoment gällande återsökningar som en del i den interna
kontrollen.

Maria Söderberg, C, berättar att kommunstyrelsen vid sitt möte den 11 juni
har besvarat revisionsrapporten ”Granskning av rutiner för ansökan om
ersättning från Migrationsverket”.
Ordförande tackar för dialogen med kommunrevisionen.
_____
Fullmäktige ajournerar sig för kaffe klockan 14.45-15.00
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 66

Dnr 2015-000134

Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar rambudget för 2016, plan 2017-2018,
inklusive att:
a.

Skattesatsen för 2016 skall vara oförändrad 22,17 kronor.

b.

Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2016

-

Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning 2016.

-

Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av totalt 317 mnkr.

-

Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr.

-

Få öka utlåningen med högst 1 mnkr.

Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån
för egen rambudget.
Reservation
Sverigedemokraterna anmäler reservation till beslutet.
_____
Bakgrund
Rambudget för 2016, plan 2017—2018 innehåller bland annat skattebeslut
för år 2016. Enligt kommunallagen skall ett tydligt beslut om skattesats
finnas för respektive år.
Budgeten innehåller även budgeterad skuldsättning inklusive eventuell
nyupplåning av långfristiga skulder. Kommunens långivare ställer som krav
att det tydligt skall framgå i beslut, vilket tak för långfristig upplåning som
finns för respektive år, samt på vilket sätt denna låneskuld får administreras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 66 (forts)

Dnr 2015-000134

Budget 2016, plan 2017-2018
I övrigt ska rambudgeten i sin helhet, inklusive ekonomiska ramar, direktiv,
uppdrag och tidplaner anses gälla i och med att beslutet tas i
kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Rambudget 2016, plan 2017-2018, samverkanspartierna
Rambudget 2016, plan 2017-2018, oppositionen
Kommunstyrelsen 27 maj 2015, § 92
Kommunstyrelsen 11 juni 2015, § 112
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ajournering begärs klockan 15.05-15.15.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, Centerpartiets,
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas, rambudget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till oppositionens, Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets, rambudget.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till oppositionens rambudget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget.
Lena Persson, KD, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår fullmäktige anta
samverkanspartiernas rambudget 2016, plan 2017-2018. Till det har kommit
förslag till rambudget från oppositionen.
Ordförande kommer att ställa de två budgetarna mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller samverkanspartiernas, Centerpartiets,
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas, rambudget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2015-000134

Budget 2016, plan 2017-2018
Kopia till
Nämnderna
Kommunstyrelsen
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Gertrud Engelin, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 67

Dnr 2015-000180

Kommunal borgensavgift Krokomsbostäder AB 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften som Krokomsbostäder
ska betala till kommunen för år 2016 bestäms till 1,3 mnkr, motsvarande
0,4% av bolagets långsiktiga skulder, för vilka Krokoms kommun går i
borgen.

Bakgrund
I Krokoms kommun liksom i många andra kommuner, tas en årlig
borgensavgift ut av kommunala bolag.
Detta görs som ersättning för att kommunen står för en generell borgen för
bolagets lån och även därigenom skapar möjlighet för bolaget att låna till
mer förmånliga villkor än vad som annars varit möjligt.
Borgensavgiften bör så långt det är möjligt spegla denna ränteskillnad. För år
2016 sätts den till 0,4% av genomsnittlig förväntad låneskuld för året. Detta
motsvarar 1,3 mnkr, vilket är det belopp som bolaget ska erlägga till
kommunen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 maj 2015
Kommunstyrelsen 27 maj 2015, § 93
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att
borgensavgiften som Krokomsbostäder ska betala till kommunen för år 2016
bestäms till 1,3 mnkr, motsvarande 0,4% av bolagets långsiktiga skulder, för
vilka Krokoms kommun går i borgen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2015-000180

Kommunal borgensavgift Krokomsbostäder AB 2016
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Gertrud Engelin, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 68

Dnr 2015-000188

Ägardirektiv och konsortialavtal, Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2016 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
2

Kommunfullmäktige antar reviderat konsortialavtal.

Bakgrund
Ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund har vid
ägarmöte den 29 maj enats om ägardirektiv 2016.
Punkt 2 har tillkommit, flyttat från förbundsordningen. Datum för att
fastställa ägardirektiv ändras till 30 juni från tidigare 30 april för att kunna
hantera förbundet i samband med ägarkommunernas ordinarie
budgetprocess.
I konsortialavtalet har samma ändring avseende datum för fastställande av
ägardirektiv gjorts.
Elevplatspriserna räknas upp med 1,9%
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 juni 2015
Ägardirektiv 2016
Konsortialavtal
Kommunstyrelsen 11 juni 2015, § 118
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2015-000188

Ägardirektiv och konsortialavtal, Jämtlands
Gymnasieförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar ägardirektiv 2016 samt reviderat konsortialavtal för Jämtlands
Gymnasieförbund.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 69

Dnr 2015-000189

Ägardirektiv, konsortialavtal och förbundsordning,
Jämtlands Räddningstjänstförbund 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2016 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2

Kommunfullmäktige antar konsortialavtal och förbundsordning för
Jämtlands Räddningstjänstförbund
__________________________

Bakgrund
Ägarkommunerna Bräcke, Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund
och Östersund har vid ägarmöte den 29 maj enats om ägardirektiv 2016 ,
konsortialavtal och förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
I konsortialavtalet har en mindre ändring gjorts. - Kommunerna ska besluta
om ägardirektiv för kommande år senast 30 juni. (tidigare 30 april). Detta för
att bättre koordinera med kommunernas budgetprocess.
I Förbundsordningen har följande ändring gjorts i § 18
- Förbundet ska fastställa budget senast vid decembers utgång. (Tidigare vid
novembers utgång)
- Årets resultat kan balanseras i ny räkning ( tidigare begränsat till 10%)
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 juni 2015
Ägardirektiv 2016
Förbundsordning Jämtlands Räddningstjänstförbund
Konsortialavtal Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsen 11 juni 2015, § 119

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2015-000189

Ägardirektiv, konsortialavtal och förbundsordning,
Jämtlands Räddningstjänstförbund 2016
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
anta ägardirektiv 2016, konsortialavtal och förbundsordning för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 70

Dnr 2015-000185

Kommunalt partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för
2016 enligt förslag.
2. Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna för partierna i
fullmäktige bereder kommunalt partistöd fortsättningsvis.

Bakgrund
Partistödet består av:
Grundstöd – 11 100 kr per parti och år
Mandatstöd – 8 880 kr per mandat och år.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år. Detta prövas i först vid beslut i
kommunfullmäktige i juni 2016.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
I 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel
för att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom
lagtextens definition som innebär att med partistöd avses "ekonomiskt
bidrag och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
I 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att
partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits
tidigare men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att
länsstyrelsen kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens
ord är partiet representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)".

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2015-000185

Kommunalt partistöd
I 2 kap. 9 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som
längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande 28 maj 2015
Utbetalning till partierna
Kommunstyrelsen 11 juni 2015, § 115
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunfullmäktiges presidium och
gruppledarna för partierna, i fullmäktige, bereder kommunalt partistöd
fortsättningsvis.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta om fördelning av kommunalt partistöd för 2016 enligt förslag. Till
det har kommit ett tilläggsförslag om att kommunfullmäktiges presidium och
gruppledarna för partierna, i fullmäktige, bereder kommunalt partistöd
fortsättningsvis.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan på
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Gruppledarna för partierna
Gertrud Engelin, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2015-000016

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jens Sundströms, S, avsägelse från sitt
uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
_____________________________________________________________
Jens Sundström, S, säger ifrån sig sitt uppdrag som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
_____
Platser som inte är tillsatta:
Bygg- och miljönämnden en ersättare för S
Kommunstyrelsen en ledamot för S
Socialdemokraterna återkommer till ett senare fullmäktige med namn på
de vakanta platserna.
_____
Kopia till
De berörda
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
1

Dnr 22
Socialnämnden: kvartalsrapport - SoL och LSS, kvartal 1, 2015 till
Inspektionen för vård och omsorg

2

Krokomsbostäder AB: protokoll 150520

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
A

B

C

D

E

F

Justerandes sign

Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu
mer. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar
beslut.
Dnr KS 14/304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Förslaget
remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast 29 april
2015.
Dnr KS 14/333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 14/350
Medborgarförslag – Central omlokalisering av Stubbens fritidsgård.
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar
beslut i ärendet.
Dnr KS 14/391
Motion – Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett glesbygdsprogram i samarbete med invånarna i de glesare
delarna i kommunen. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i fullmäktige senast i december 2015.
Dnr KS 15/025
Medborgarförslag – Mer idrott i skolan
Barn- och utbildningsnämnden tar själv beslut i ärendet. Se Kf 29 april
2015, § 27.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 72 (forts)

Dnr 2015-000013

Meddelanden
G

H

I

J

K

L

Dnr KS 15/031
Medborgarförslag – Fler jobb i kommunen
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015
Dnr KS 15/044
Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige senast i februari 2016.
Dnr KS 15/122
Motion – De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska
erbjudas arbete i kommunens regi
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i april 2016.
Dnr KS 15/145
Medborgarförslag – Krokoms Byförening remissinstans i frågor som
handlar om Krokoms tätorts utveckling. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i november 2015.
Dnr KS 15/200
Medborgarförslag - Utsmyckning av förskolorna/skolorna i kommunen
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i december 2015.
Dnr KS 15/169
Motion – Slopad avgift för trygghetslarm
Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast i
juni 2016.

Dnr KS 15/211
M Motion – Simundervisning för vuxna
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.

Justerandes sign
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Meddelanden
N

Dnr KS 15/212
Motion - Ökad trafiksäkerhet, Tängvägen i Ås
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.

_____
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Dnr 2015-000097

Avslutning
Ordförande tackar för mötet och önskar fullmäktige en trevlig sommar!
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Elisabeth Svensson (Anders Norén)
Linus Kimselius (Stina Kimselius)
Leo Olofsson
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Marcus Färnström
Roland Larsamo
Anders Norén
Stina Kimselius

L
L
L
L
E
E

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Gunnar Hellström
Karin Wallén
Hans Åsling
Cristine Persson
Niclas Höglund
Malin Bergman
Håkan Larsson
Andreas Axelsson
Lena Andersson
Leif Jönsson (Olle Arnsten)
Håkan Schüberg (Kurt-Olov Göransson)
Jenny Henriksson (Olof Hedman)
Olle Arnsten
Bengt Nord
Tony Fick
Karin Häggqvist
Olof Hedman
Örjan Ernehed
Kurt-Olov Göransson

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E

E
E

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Michael Sandberg
Rune Mellergård

L
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson (Per-Erik Berglund)
Christer Toft
Katarina Rosberg
Stefan Fax
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Maria Jacobsson (Judith Hult)
Alf Högström (Lars Nilsson)
Birger Backlund
Erika Öhlin
Simon Rosberg (Anna Olsson)
Anki Syversen
Leif Jonsson
Karin Juleshaug
Göran Carlsson
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Anna Olsson
Lars Nilsson
Judith Hult
Sune Elvstål
Ulla Jönsson
Pär-Erik Berglund

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

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick (Jessika Svensson fm)
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Jessika Svensson
Eva-Britt Jonsson

L
(L)
L
L
E
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Bilaga 1
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Sammanträdesdatum
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NärOmröstningar
varo
§
§

Sida

3

§

Anteckningar

Miljöpartiet - de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl (Marianne Hallsten)
Dmitar Savic´
Marianne Hallsten

L
E

Sverigedemokraterna
Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L

Vid upprop

33 L
11 E
44
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