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Kf § 65

Dnr 2018-000045

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justring och val av justerare
Protokollet justeras torsdagen den 11 oktober 2018. Lena Persson, Kd, och
Viveca Asproth, S, utses att justera protokollet.
Upprop
Vid upprop noteras 34 ledamöter och 6 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes den 18 september och kallelsen skickades
ut den 14 september 2018.
Fastställande av dagordning
Dagordningen för dagens kommunfullmäktige fastställs.
Frågor som får ställas vid dagens möte
Jan Englund, Sd, fråga om socialtjänstens budget.
Jan Englund, Sd, fråga om ökade kostnader vid val av gymnasieprogram.
Jan Englund, Sd, fråga om nyanlända alternativt flyktingar.
Gunnel Persson, S, fråga om habiliteringsersättningen.

Informationer
Delårsrapport per juni 2018, Krokoms kommun
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Aktuellt från kommunstyrelsen
Malin Bergman, ordförande, informerar från kommunstyrelsens senaste
möten den 30 augusti och 12 september 2018.
Aktuellt från kommunfullmäktige
Gunnar Hellström, ordförande, informerar om en utbildningsdag den 20
november för fullmäktige.
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Kf § 65 (forts)

Dnr 2018-000045

Öppnande
Ordförande informerar också om dialogkväll den 6 november , 19.00, på
Magneten.
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch 12-13, för överläggningar
13.45-14.00, 14.20-14.30.
_____
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Kf § 66

Dnr 2018-000046

Allmänhetens frågestund
Det är ingen allmänhet som ställer frågor vid dagens kommunfullmäktige.
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Kf § 67

Dnr 2018-000120

Medborgarförslag - Motionshall som
samlingslokal/motionsarena för föreningsliv, privat och
för nyttjande av skolan dagtid
Kommunfullmäktiges beslut
1 Medborgarförslaget avslås men frågeställningen tas med i tillväxtplanen
för Krokoms kommun.
____________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att en motionshall
byggs för nyttjande av föreningar, barn och ungdomar utanför skoltid.
Principen i Krokoms kommun är att kommunen inte tillhandahåller lokaler
för föreningsverksamhet om kommunen själv inte har behov av egen
verksamhet i lokalen. Har kommunen egen verksamhet råder 0-taxa för
föreningar som nyttjar lokalen under övrig tid.
Förslagsställaren har mycket riktigt påpekat ett ökat behov av
idrottsanläggningar i området Sånghusvallen, Ås, Dvärsätt, Krokom
eftersom befolkningsökningen har varit stor. Inte minst antalet barn och
ungdomar har ökat de senaste åren och det är aldrig optimalt att tvingas
”bussa” barn till och från anläggningar. I en geografiskt stor kommun med
utspridd befolkning kan det dock vara nödvändigt.
Trots detta är det inte en självklarhet att placering av en eventuell ny
idrottshall är i Sånghusvallen. Investeringskostnaden är betydande och då
måste hänsyn tas till hur den närmaste 15-årsperioden ser ut avseende
tillväxtområden och därtill hörande upptagningsområden och skolplaceringar
innan man fattar beslut om vart en hall placeras. Ett samarbete med
Östersund kan också övervägas eftersom vi har angränsande
bostadsområden.
Därför är det lämpligt att frågan skjuts till arbetet med översiktplaner och
detaljplaner i det framtagna tillväxtprogrammet
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Kf § 67 (forts)

Dnr 2018-000120

Medborgarförslag - Motionshall som
samlingslokal/motionsarena för föreningsliv, privat och
för nyttjande av skolan dagtid
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 12 september 2018, § 150
Svar medborgarförslag motionshall Sånghusvallen
Medborgarförslaget
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Niklas Rhodin, S, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
medborgarförslaget avslås men frågeställningen tas med i tillväxtplanen för
Krokoms kommun.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Jonas Törngren, kommundirektör, för tillväxtplanen
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Kf § 68

Dnr 2017-000367

Medborgarförslag - Stärk återväxten inom sång och
musik för unga. Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att förslaget ska
finnas med i den pågående översynen av kommunens kulturarbete.
__________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit från en körledare och sångerska boende i
Offerdal. Hon vill med insatser inom kulturskolan stärka återväxten inom
sång och musik i Krokoms kommun och föreslår en ny körledartjänst inom
kulturskolan som fångar upp körsång och ensemble-spel. Hon menar att
musikundervisningen i skolan är oprioriterad och i många fall bristfällig; och
att det även utanför skoltid minskar intresse för främst körsång. Camilla
pekar bland annat på körsångens positiva effekter på hälsan.
Innan sommaren ålades ett uppdrag på enheten för näringsliv, kultur och
fritid att tillsammans med representanter från barn- och
utbildningsförvaltningen. Uppdraget går ut på att göra en översyn över hur vi
på kommunen arbetar med kultur och hur vi når ut. Där ingår bland annat
kulturskolans verksamhet. I översynen ges förslag på förbättringsområden,
där kulturskolan och möjligheten till utökad ensembleverksamhet för elever
utgör en del.
Eftersom översynen fortfarande pågår och beslut inte är fattade kring
fortsättningen ännu, föreslås medborgarförslaget att avslås – men att det ska
tas hänsyn kring det i den fortsatta utredningen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 12 september 2018, § 151
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag.
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Kf § 68 (forts)

Dnr 2017-000367

Medborgarförslag - Stärk återväxten inom sång och
musik för unga. Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun
Jörgen Blom, V, förslår att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget.
Jan Runsten, Mp, föreslår bifall Jörgen Bloms, V, förslag om att besvara
medborgarförslaget.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag om att
besvara medborgarförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall Jörgen Bloms, V, förslag om att
besvara medborgarförslaget.
Niklas Rhodin, S, Gunnel Persson, S, Karin Wallén, C, och Gabriella
Carlsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget med att förslaget ska finnas med i den pågående
översynen av kommunens kulturarbete.
Till det har på mötet kommit förslag om att besvara medborgarförslaget med
att förslaget ska finnas med i den pågående översynen av kommunens
kulturarbete.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller att medborgarförslaget ska besvaras.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Mats Hurtig, kultursamordnare
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Kf § 69

Dnr 2018-000049

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut

Dnr KS 2018/216
Medborgarförslag – Inför tidsbegränsade chefsförordnanden.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i
ärendet senast den 13 mars 2019.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen 13 mars 2019
Presidiet
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Kf § 70

Dnr 2018-000051

Frågor
Jan Englund, Sd, frågar Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande,
om vad socialnämndens budget används till.
Andreas Karlsson, C, svarar att socialnämndens budget, i procent till hela
kommunen, ligger lika som den har gjort i tio år. Det gäller
försörjningsstödet också. Socialnämnden har ansvar för särskilda boenden.
Trygghetsboenden ansvarar socialnämnden inte för.
_____
Jan Englund, Sd, frågar Karin Jonsson, C, ledamot i Gymnasieförbundets
direktion om varför, just den här höstterminen, räkningen blivit så mycket
dyrare för kommunens elevers valda program.
Karin Jonsson, C, svarar att Gymnasieförbundet inte har kunnat lämna
någon riktig prognos. Ett antal av de asylsökande har blivit
kommunmedborgare och det innebär att kommunen inte längre kan begära
tillbaka pengar för dessa då de inte längre är asylsökande. Det är fler som har
sökt dyra utbildningar. Den här ålderskullen kommer att öka och kommunen
får ta höjd för det i budgeten, för nästa år.
_____
Jan Englund, Sd, frågar Andreas Karlsson, C, ordförande socialnämnden,
om nyanlända till Krokoms kommun.
Andreas Karlsson, C, svarar att det stämmer att kommunen har fått 50
nyanlända första halvåret 2018. Det finns inga anvisningar nästa halvår.
Kommunen skulle klara av 25-50. De kan välja att egenbosätta sig här. De
kan vara antingen anhöriga eller har bott här under asyltiden. Eller så
bosätter de sig här för att de trivs här och vill bo här. Det är bra att
människor vill bosätta sig i Krokom.
_____
Gunnel Persson, S, frågar Andreas Karlsson, C, ordförande i
socialnämnden om de 375 mnkr som regeringen har beslutat att lägga för att
höja habiliteringsersättningen. Dessa pengar måste kommunen söka.
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Kf § 70 (forts)

Dnr 2018-000051

Frågor
Har kommunen sökt medel, hur mycket pengar har kommunen fått, när
kommer de att fördelas eftersom de ska ut innan årsskiftet, har kommunen
sökt för alla tre åren, hur fördelas pengarna ut under åren i så fall, höjs
habiliteringsersättningen och i så fall med hur mycket?
Andreas Karlsson, C, svarar att en motion för att höja
habiliteringsersättningen blev återremitterad från kommunstyrelsen till
socialnämnden i september.
Fördelningen kommer på socialnämnden den 23 oktober och det kommer att
betalas ut som en engångsersättning.
________
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Kf § 71

Dnr 2018-000052

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson ordförande i kommunrevisionen informerar fullmäktige om att
hon och ordförande Gunnar Hellström, C, i våras var inbjudna till
demokratidagen för att redovisa Krokoms kommuns arbete med risk- och
väsentlighetsanalys. Senare kom även en inbjudan att till KOMMEK
redovisa arbetet med analysen. Som tack för dessa två redovisningar
överlämnades pengar till barncancerfonden och 10 vattendunkar till
människor på flykt.
Britt Carlsson berättar att det pågår en revision inom LSS. Det kommer till
nästa fullmäktige. Då redovisas även en revision inom VA.
Kommunrevisionen arbetar med en studiedag där de ska se och lyssna på
näringslivsverksamheten. Revisionen kommer att träffa alla nämnderna
under hösten.
Elisabeth Friberg, kommunrevisionen, berättar om uppföljning av
granskningar 2015-2016, där tre områden har valts ut; Företagshälsovården,
leasing av bilar, rutiner för att minska sjukfrånvaron. Svar önskas senast den
31 oktober 2018.
Revisionen ser positivt på att kommunstyrelsen har tagit beslut om att följa
upp revisionsrapporter två gånger per år via Stratsys.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 72

Dnr 2018-000221

Delårsrapport per juni 2018, Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2018 för
Krokomsbostäder AB.
Bakgrund

Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2018.
*
*
*
*
*
*

Intäkterna för första halvåret 2018 uppgår till cirka 52.938 tkr (51.857)
Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka 2.096 tkr (6.872)
Uthyrningsgrad, bostäder 99,50% (99,56%)
Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 1.570 tkr (7.687)
Genomsnittlig ränta för perioden: 0,34% (1,28%)
Prognos helårsresultat före bokslutsdisp enligt K3: 9.281 tkr (Budget
7.995 tkr)

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 12 september 2018, § 146
Tjänsteutlåtande 2018-09-04
Delårsrapport, Krokomsbostäder AB 2018-08-24
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Elisabeth Svensson, M, Jörgen Blom, V, och Jan Englund, Sd yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner delårsrapport per juni 2018 för Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 73

Dnr 2018-000206

Delårsrapport per juni 2018, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2018.
____________________________________________________________
Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till
uppföljningen har en resultatprognos för helår 2018 upprättats och bokslut
efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är 8,5 mnkr. Detta är klart lägre än budgeterade +2 mnkr och kommunens
långsiktiga resultatmål.
Fullmäktige, revision, valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
Jämtlands gymnasium
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Mnkr
0
+0,3
+0,7
-2,6
-0,5
-7,0
-0,8
-3,1
0

Socialnämnden lämnar en prognos för helåret som visar på ett underskott
med 7,0 mnkr, trots tilläggsanslag med 10 mnkr.
Det underskott som finns i prognosen för Barn- och utbildningsnämnden (0,8 mnkr) förklaras bl.a. av något högre vikariekostnader än planerat. Även
Barn- och utbildningsnämnden fick ett tilläggsanslag med 2,5 mnkr under
försommaren.
Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett underskott på 3,1 mnkr. Detta
beror till största delen på höga kostnader för snöröjning, halkbekämpning
och elkostnader. Övriga poster som avviker mer än marginellt från budget är
avskrivningar (5 mnkr lägre kostnader än budgeterat) och löneökningar, där
vi beräknar ett underskott med 2 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 73 (forts)

Dnr 2018-000206

Delårsrapport per juni 2018, Krokoms kommun
Vi ser även att det under året finns ett antal ej förutsägbara kostnader som
påverkar negativt för 2018 (se redovisning av detta i Delårsrapportens
inledning).
Inför 2019 och framåt visar de senaste skatteunderlagsprognoserna på högre
skatteintäkter än budgeterat.
När det gäller nämndernas återrapportering av Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, så har nämnderna sammantaget antagit 58 RI-mål,
det vill säga verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Av dessa RImål är 40% är uppfyllda, 45% är delvis uppfyllda och 7% är ej uppfyllda. (I
9% av fallen har ingen måluppfyllelse bedömts.)
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar delårsrapporten.
Jonas Törngren, kommundirektör, presenterar förslag till åtgärder för att
minska det befarade underskottet för året.
Regina Stenlund Pettersson, HR-konsult, presenterar personalpolitiskt
delårsbokslut.
Underlag för beslut

Kommunstyrelsen 12 september 2018, § 147
Tjänsteutlåtande 2018-09-04 Delårsrapport, Krokoms kommun 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget,
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner delårsrapport per juni 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 73 (forts)

Dnr 2018-000206

Delårsrapport per juni 2018, Krokoms kommun
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 74

Dnr 2018-000132

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige återremitterar ägardirektivet med motivering att
underlag tas fram med beskrivning av vad 15% soliditet betyder för
bolaget kontra nuvarande 10%.
__________________________________________________________
Reservation
Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
I ägardirektivet från 2016 finns formuleringar som kan tolkas på olika sätt.
Det nya förslaget till ägardirektiv förtydligar formuleringarna och beskriver
behovet av Krokomsbostäder ABs aktiva roll för att tillsammans med
kommunens övriga verksamheter klara målsättningarna i utvecklings- och
tillväxtstrategin.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 12 september 2018
Tjänsteutlåtande Ägardirektiv Krokomsbostäder AB 2018
Ägardirektiv för Krokomsbostäder AB 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunfullmäktige lägger till ”av hyresrätter,
bostadsrätter och lokaler” mellan orden nyproduktion och köp i första
stycket under punkt 2.
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunfullmäktige, under rubriken
Miljöarbete, lägger till i första meningen ”Bolaget ska verka för en
miljömässigt hållbar verksamhet såsom källsortering i fastighetsbeståndet,
minska klimatpåverkande utsläpp med mera.”
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget.
_____
Ajournering begärs klockan 13.45-14.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 74 (forts)

Dnr 2018-000132

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Malin Bergman, C, föreslår avslag till Jörgen Bloms, V, tilläggsförslag.
Malin Bergman, C, föreslår att soliditeten ska vara kvar på minst 10% utifrån
att bolaget investerar mer nu.
Maria Jacobsson, S, föreslår att ägardirektivet återremitteras med motivering
att underlag tas fram med beskrivning av vad 15% soliditet betyder för
bolaget kontra nuvarande 10%.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag om
återremiss.
Elisabeth Svensson, M, och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB. Ägardirektivet börjar gälla
vid kommande bolagsstämma för bolaget och ska gälla tills vidare.
Till det har kommit förslag med två tillägg samt förslag om återremiss av
ägardirektivet.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras idag eller om
det ska avgöras senare.
Om återremiss inte kommer att bifallas kommer ordförande att fråga på
grundförslaget och tilläggen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 74 (forts)

Dnr 2018-000132

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Med 24 Ja och 20 Nej finner ordförande att ärendet återremitteras för att
avgöras senare. Vid en minoritetsåterremiss krävs endast en tredjedel av
rösterna
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22(52)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 75

Dnr 2018-000222

Policy och mål - Samiskt förvaltningsområde
Kort sammanfattning
För att förverkliga regeringens minoritetspolitiska strategi antogs en
Handlingsplan under 2010 i kommunfullmäktige. Handlingsplanen har sedan
dess reviderats i takt med att verksamheten utvecklas. Den beskriver
kommunens övergripande mål och förvaltningarnas ansvar och ska samtidigt
vara ett verktyg i det dagliga och långsiktiga arbetet med att skydda de
lagliga rättigheterna och att stärka samernas ställning.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar Policy för samiskt förvaltingsområde för
Krokoms kommun att gälla 2018-2020.
2

Under 1.15, Kultur, läggs en tredje punkt till under 1.15.2 som lyder
”Krokoms kommun driver aktivt på så att Gaaltije sydsamiskt centrum
blir ett nationellt sydsamiskt centrum.”

__________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Handlingsplanen för Samiskt förvaltningsområde har av kommunstyrelsen
skickat ut på remiss till förvaltningarna. Svar har inkommit från
socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden samt från
kvalitetssamordningsgruppen.
Samrådsgruppen har vid sammanträde den 26 april 2018 resonerat om
remissvaren och anpassat handlingsplanen utifrån samrådsgruppens
synvinkel.
Därefter har, på förslag från kommundirektören, handlingsplanen delats i två
delar. En del kallas för Policy och innehåller målen i handlingsplanen.
Policyn beslutas av kommunfullmäktige. Den andra delen kallas strategi och
motsvarar handlingsplanen i sin helhet och beslutas av kommunstyrelsen att
gälla för samtliga förvaltningar. Policy och Strategi ersätter handlingsplanen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 12 september 2018, § 143
Tjänsteutlåtande den 28 augusti 2018
Handlingsplan Samiskt förvaltningsområde

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 75 (forts)

Dnr 2018-000222

Policy och mål - Samiskt förvaltningsområde
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Malin Bergman, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Englund, Sd, Mona Puttick, V, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar Policy för samiskt förvaltingsområde för Krokoms
kommun att gälla 2018-2020 med följande tillägg;
Under 1.15, Kultur, i punkten 1.15.2 läggs till en tredje punkt som lyder;
”Krokoms kommun driver aktivt på så att Gaaltije sydsamiskt centrum blir
ett nationellt sydsamiskt centrum.”
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Susanne Thomasson, samordnare samiskt förvaltningsområde, för att
komplettera Policy och Mål med tillägget. Efter det skickas policyn till
krokoms.kommun@krokom.se för registrering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 76

Dnr 2018-000207

Lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun
Kort sammanfattning
De lokala, nu gällande, ordningsföreskrifterna antogs av kommunfullmäktige
den 21 november 2007, § 113. De är i behov av revidering och uppdatering.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av föreskrifterna och
tagit fram ett förslag för revidering. Förslaget behandlades av
kommunstyrelsens presidium 20 augusti. Kommunstyrelsens presidium
beslutade då att sända det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för
Krokoms kommun med följande ändringar;
Ordet ”inte” läggs till i första stycket i § 5. Meningen slutar som följer;
”att allmänheten inte utsätts för olägenhet.
Stycke 2 om trottoarpratare stryks, i § 8.

2

De lokala ordningsföreskrifterna ska börja gälla får och med den 1
januari 2019.

3

Beslutet meddelas Länsstyrelsen i Jämtlands län.

________________________________________________________
Protokollsanteckning
Marie Svensson, V, vill i protokollsanteckning att man vid revidering av
dokument tar med motioner/medborgarförslag som man besvarat med att ta
med vid revideringar. Så det inte blir så att man missar att ta med viktiga
synpunkter för beaktning. Det behövs rutiner för detta.
Bakgrund
De lokala föreskrifterna är i behov av revidering. Revideringen har gjorts i
samarbete med Polismyndigheten, alkoholhandläggare,
säkerhetssamordnare, folkhälso-/ungdomssamordnare och fastighetschef.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 76 (forts)

Dnr 2018-000207

Lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun
Vid genomgången har ett antal paragrafer reviderats och anpassats till
gällande lagstiftning, som exempel kan nämnas, att områdena, i vilka det är
förbjudet att förtära alkohol utomhus på offentliga platser i centrala Krokom,
Föllinge, Nälden och Änge, annat än i samband med servering av sådana
drycker, utökats. Vidare har kravet på att alltid hålla hund kopplad i tätort,
mm förändrats till att hundar ska hållas kopplade i motionsslingor, skidspår,
slalombackar, kälkbackar, offentliga lekplatser, allmän badplats och
begravningsplatser samt på offentlig plats under den tid som den tas i
anspråk för offentlig tillställning.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2018, § 127
Förlag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att ordet ”inte” läggs till i första stycket i §
5. Meningen slutar som följer; ”att allmänheten inte utsätts för olägenhet.
Björn Hammarberg, M, föreslår att stycke 2 om trottoarpratare stryks i § 8.
Maria Svensson, V, Jörgen Blom, V,
Ajournering begärs klockan 14.20-14.30.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun. De
lokala ordningsföreskrifterna ska börja gälla får och med den 1 januari 2019.
Beslutet meddelas Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Till det har kommit ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringarna och sedan frågar han på
förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslagen finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 76 (forts)

Dnr 2018-000207

Lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Nils-Erik Werner, miljöstrateg, för att lägga in de beslutade förändringarna i
föreskrifterna. Efter det skickas föreskrifterna till
krokoms.kommun@krokom.se som i sin tur skickar de beslutade
föreskrifterna till
jamtland@lansstyrelsen.se

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 77

Dnr 2018-000209

Ersättning till kommunalt förtroendevalda,
arvodesbestämmelser
Kort sammanfattning
En arbetsgrupp bestående av Maria Söderberg, C, Christine Persson, C,
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, har utarbetat förslag på nya
arvodesbestämmelser till förtroendevalda att gälla från och med den 1
januari 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar förslag till ”Bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun”, att gälla från och med
den 1 januari 2019.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp bestående av Maria Söderberg, C, Christine Persson, C,
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, har utarbetat förslag på nya
arvodesbestämmelser till förtroendevalda att gälla från och med den 1
januari 2019.
De nuvarande bestämmelserna gäller sedan den 1 januari 2015. De
förändringar som föreslås är marginella och syftar främst till att förtydliga
eventuella otydligheter. När det gäller de fasta årsarvodena så föreslås en
ökning i arvode för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, från 40 % till 50
%. Då antalet ledamöter i fullmäktige är färre än föregående mandatperiod
innebär detta i sig ingen ökad kostnad.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2018, § 128
Tjänsteutlåtande, 22 augusti 2018
Förslag till Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i
Krokoms kommun.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Niklas Rhodin, S, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
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Kommunfullmäktige

Kf § 77 (forts)

Dnr 2018-000209

Ersättning till kommunalt förtroendevalda,
arvodesbestämmelser
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar förslag till ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald
i Krokoms kommun”, att gälla från och med den 1 januari 2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förtroendevalda, inklusive bestämmelserna
Sekreterare, inklusive bestämmelserna
Anne Vågström, HR-chef, inklusive bestämmelserna
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Kommunfullmäktige

Kf § 78

Dnr 2018-000178

Områdesplaner ska höra till gällande översiktsplan
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner att kommunens områdesplaner ska höra
till gällande översiktsplan och ses som dagens fördjupade
översiktsplaner (FÖP), enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Områdesplan är ett begrepp som inte längre brukas, det har ersatts av så
kallad fördjupad översiktsplan med en särskild innebörd enligt Plan- och
Bygglagen (PBL). Kommunen har dock fortfarande ett antal gällande
områdesplaner för tätorter och vissa områden, Aspås, Föllinge, Kaxås,
Nälden-Vaplan, Rörvattnet, Trångsviken, Åkersjön, Änge-Ede, Lakavattnet
samt, Krokom-Dvärsätt. För att dessa ska kunna registreras i
fastighetsregistret behövs ett beslut om att områdesplanerna ses som dagens
fördjupade översiktsplaner (FÖP). De antagna områdesplanerna i kommunen
har aktualitetsprövats under framtagandet för den kommuntäckande
översiktsplanen "Framtidsplanen 2015”. Dessa områdesplaner gäller som
fördjupade översiktsplaner enligt Plan - och bygglagen (2010:900) kap 3
23§.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2018, § 133
Samhällsbyggnadsnämnden 12 juni 2018, § 69
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, och Cristine Persson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällbyggnadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige godkänna att kommunens områdesplaner ska höra till
gällande översiktsplan och ses som dagens fördjupade översiktplaner (FÖP).
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000178

Områdesplaner ska höra till gällande översiktsplan
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige

Kf § 79

Dnr 2018-000208

Reglemente för Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för
Överförmyndarnämnden.
_____________________________________________
Beskrivning av ärendet
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mäns, förvaltares och
förmyndares förvaltning. Tillsynen förhindrar rättsförluster för de personer
som själva inte kan ta hand om sig själv, förvalta sin egendom eller på annat
sätt tillvarata sina rättigheter. Det är främst Föräldrabalken som styr
överförmyndarens verksamhet.
Överförmyndarnämndens reglemente är i behov av revidering.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2018, § 135
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Överförmyndarnämnden
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Kf § 80

Dnr 2017-000342

Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd och folköl
Kommunfullmäktiges beslut
Redaktionella ändringar utifrån kommunfullmäktiges beslut den 16 maj
2018, § 42
1

Kommunfullmäktige antar följande redaktionella ändringar i ansökningsoch tillsynsavgifter för serveringstillstånd och folkölsförsäljning i
enlighet med socialnämndens förslag nedan;
Texten i punkt två under rubrik 1.2 ”under en två månaders period” tas
bort.
Texten i punkt tre under rubrik 1.2 ”under en två månaders period” tas
bort.

Bakgrund
Den 16 maj 2018 antog kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning samt reviderade avgifter för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
Kommunfullmäktige beslutade bland annat att texten i första och andra
stycket på sida 13 ”Riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd” byts ut mot
följande ” Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är regelbundet
återkommande. Därför kan en sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid
högst tolv enstaka tillfällen per år. För mer omfattande verksamhet ska ett
stadigvarande tillstånd sökas.”
Första stycket på sida 13 i grundförslaget löd: ”Tillfälliga serveringstillstånd
ges högst för 12 tillfällen per år (en ansökan för varje tillfälle) eller för en
enstaka tidsperiod från några dagar till maximalt två månader på samma
ansökan samt samma lokal.
Kommunfullmäktige antog revideringen av riktlinjerna och avgifterna i
samma ärende men ändringen i avgifterna gjordes aldrig och därför föreslår
socialnämnden att redaktionella ändringar görs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000342

Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd och folköl
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2018, § 136
Ordförandebeslut 16 augusti, socialnämnden
Bilaga 1. Nuvarande ansöknings- och tillsynsavgifter beslutade 180516
Bilaga 2. Förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter - Redaktionella
ändringar
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar följande redaktionella ändringar i ansöknings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning enligt socialnämndens förslag
Texten i punkt två under rubrik 1.2 ”under en två månaders period” tas bort.
Texten i punkt tre under rubrik 1.2 ”under en två månaders period” tas bort.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kf § 81

Dnr 2017-000344

Motion - Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna
i Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Från Socialdemokraterna i Krokoms kommun har inkommit en motion där
man föreslår att:
-Krokoms kommun tar fram ett gestaltningsprogram med riktlinjer enligt den
beskrivning av ärendet som anges nedan.
- Gestaltningsprogrammet lyfts in i kommunens översiktsplaner och
detaljplaner.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med nedanstående:
Riktlinjer för gestaltning förtydligas inom fördjupade översiktsplaner
samt inom de detaljplaner där det är motiverat.
Riktlinjer skrivs in under särskild rubrik där de olika intentionerna
synliggörs men också integreras i andra rubriker så som Stadsbildsanalys
vilket tydliggör de befintliga kvalitéerna som finns i bebyggelsen och
lokal byggnadstradition. I den fördjupade översiktsplanen Älvområdet
Krokom kan vi även se behovet av att tydligöra kommunens viljeriktning
för infarter/ avfarter, grönområden/ vattenområden och gaturum och hur
skyltning, ljussättning och övrig gestaltning skall utformas.
____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förlagsställaren menar att det finns ett stort behov av gestaltningsprogram
för kommunens tätorter. I de program som tas fram bör hänsyn tas till
följande intentioner:
-Främja en sammanhållen och harmonisk miljö
-Skapa förutsättningar för attraktiv bebyggelse i en genomtänkt miljö
-Främja lokala byggnadstraditionen
-Värna om befintliga kvaliteter i bebyggelsen
-Lyfta fram platsens identitet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2017-000344

Motion - Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna
i Krokoms kommun
Riktlinjer avseende gestaltning och rekommendationer gällande utformning
finns i viss utsträckning i de planer som hittills tagits fram.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2018, § 132
Tjänsteutlåtande 9 juli 2018, planarkitekt
Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällsbyggnadsnämnden föreslår
att kommunfullmäktige besvarar motionen med följande; Riktlinjer för
gestaltning förtydligas inom fördjupade översiktsplaner samt inom de
detaljplaner där det är motiverat. Riktlinjer skrivs in under särskild rubrik
där de olika intentionerna synliggörs men också integreras i andra rubriker så
som Stadsbildsanalys vilket tydliggör de befintliga kvalitéerna som finns i
bebyggelsen och lokal byggnadstradition. I den fördjupade översiktsplanen
Älvområdet Krokom kan vi även se behovet av att tydligöra kommunens
viljeriktning för infarter/ avfarter, grönområden/ vattenområden och gaturum
och hur skyltning, ljussättning och övrig gestaltning skall utformas.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 82

Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att naturnära kontakt redan
är en del av vår omsorg i och med de förbättringar som är gjorda i
utemiljöerna på Hällebo och Solbacka samt Blomstergårdens Sinnenas
trädgård. I planeringsstadiet av nya boendet på området Kvarna, planeras
det för att möjliggöra för att alla själv ska kunna ta sig ut i trädgården.
Det planeras även för en inomhusmiljö som ger möjlighet till nära
kontakt med alla sinnen och närhet till naturen.
_____________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån
för eget förslag.
_____
Bakgrund
Den 28 maj 2018 återremitterade socialnämnden ärendet för att få en
förklaring kring begreppet ”Grön vård och Terapiträdgårdar” samt redogöra
för kostnaderna att skapa förutsättningar för dessa inomhus för de vårdtagare
som inte kan gå ut.
Grön terapi, eller ”natur i vården”, innebär att man använder kontakten med
växter, natur och sällskapsdjur som en kompletterande metod för att läka och
lindra. Fokus är på hälsofrämjande insatser, istället för på sjukdom och
ohälsa. Det som tillförs vid grön terapi är naturkontakten. Man kan urskilja
två grenar inom grön terapi: metoder som främst använder kontakt med
växter, och metoder som använder sällskapsdjur. Mest utvecklat är
trädgårdsterapin. Den används för många olika grupper och diagnoser.
Det innebär att möjliggöra utevistelse för våra boende. Att ha möblerade
utemiljöer, blommor och buskar och att stimulera alla sinnen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
För de boende som inte orkar med utevistelse på grund av sin hälsostatus,
kan man skapa miljöer inomhus och/eller ta in terapihundar eller katter på
boendet. Att skapa sådana miljöer innebär allt från stort till smått. En del
skapar ett rum för alla sinnen och kostnaden för ett sådant rum kan uppgå till
närmare 100 000 kronor beroende på vilken miljö man vill skapa. Vidare kan
man göra vinterträdgårdar eller ta in växter, träd, odlingar samt djur inne i
verksamhetens gemensamhetsutrymmen. Om fokus läggs på kontakten med
djur så kan terapihundar utbildas och kostnaden är närmare 150 000 kronor.
Ibland kan redan utbildade terapihundar kontrakteras för vissa insatser i
verksamheten. På Gotland har man gått så långt att man tagit in hästar inne
på boendet.
Eva Dahlkvists forskning visar på ett positivt samband mellan grönskan i
trädgården och de boendes självskattade hälsa. Den visar även på vikten av
att redan i planeringsstadiet av våra boenden arbeta för att ta bort hinder för
att alla själv ska kunna ta sig ut i trädgården. Den ska även planeras så att
den är tillgänglig för både rullator, rullstol och säng. Ovanstående punkter är
mycket aktuellt och tas med i samband med projekteringen av vårt nya
demensboende.
Att arbeta med grönskande omsorg är en värdefull del av vår omsorg och
stöds av befintlig forskning. Den blommande trädgården med förhöjda
odlingslådor, höns och boulebana är idag en del av våra äldreboenden. Det är
inte ovanligt att hundar kommer på besök. Kryddor odlas i våra fönster och
frön sätts för att driva upp några av våra blommor.
Viktigt är att arbeta med aktiviteter som kopplar samman natur och kultur i
våra äldreboenden. I dag arbetar vi med aktiviteter såsom plantera frön och
blommor, odla växter och rotsaker som därefter kan förädlas tillsammans
med de boende. Utifrån dagens resurser så finns möjligheten även för
sängliggande att komma ut på balkong och uteplatser.
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Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
I den inkomna motionen - Ta in naturen till våra äldreboenden, föreslås att:
-

Grön vård och Terapiträdgårdar tas i bruk och implementeras i den
dagliga vården på våra äldreboenden som ett komplement till den dagliga
utevistelsen.

-

Redan i planeringsstadiet av våra nya äldreboenden förbereda dessa för
möjligheterna att använda grön vård och terapiträdgårdar.

Utifrån ovanstående; Med de förbättringar som är gjorda i utemiljöerna på
Hällebo och Solbacka samt Blomstergårdens Sinnenas trädgård, föreslås
inga förändringar då naturnära kontakt redan är en del i vår omsorg.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2018, § 134
Socialnämnden 18 juni 2018, § 111
Tjänsteutlåtande 31 maj 2018
Kommunstyrelsen 12 april 2018, § 56
Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden 2017-06-14
E Dahlkvist et al (2016). Garden greenery and the health of older people in
residential care facilities: a multi-level cross—sectional study. Journal of
advanced nursing, 72 (9), 2065-2076
E Dahlkvist et al (2014). Is there a caring perspective in garden/patio design
in elderly care? A description and a comparison of residents´and staff
members perceptions of these outdoor spaces. Journal of housing for the
elderly. 28 (1), 85-106
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Annika Hansson, S, föreslår bifall till motionen.
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, förslår bifall till motionen.
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Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att naturnära kontakt redan är en del av vår omsorg i
och med de förbättringar som är gjorda i utemiljöerna på Hällebo och
Solbacka samt Blomstergårdens Sinnenas trädgård. I planeringsstadiet av
nya boendet på området Kvarna, planeras det för att möjliggöra för att alla
själv ska kunna ta sig ut i trädgården. Det planeras även för en inomhusmiljö
som ger möjlighet till nära kontakt med alla sinnen och närhet till naturen.
Till det har kommit bifall till motionen.
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.
Omrostning begärs.
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller motionen röstar
Nej.
Med 24 Ja och 20 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000179

Revidering av måltidspolicyn 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1
-

Kommunfullmäktige antar den reviderade måltidspolicyn.
Mellanmjölk ska serveras.

-

Matfettsblandning 75 % som baseras på smör, inte margarin, ska
serveras som alternativ till bordsmargarin.

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunens måltidspolicy antogs av kommunfullmäktige den 26 september
2012. Måltidspolicyn ska regelbundet revideras och sedan antas av kommunfullmäktige.
En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän har arbetat fram ett
förslag till revidering av måltidspolicyn.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2018, § 137
Kommunstyrelsens presidium, 13 augusti 2018, förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 12 juni 2018, § 74
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Cristine Persson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår att det ska serveras två alternativa rätter varje
dag.
Jan Runsten, Mp, föreslår bifall till grundförslaget.
Eva Ljungdahl, Mp, Malin Bergman, C, Niklas Rhodin, S, Håkan Larsson,
C, Gabriella Carlsson, S, Björn Hammarberg, M, Hans Åsling, C, och Bengt
Nord, C, yttrar sig.
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Dnr 2018-000179

Revidering av måltidspolicyn 2018
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige antar den
reviderade måltidspolicyn med att
- Mellanmjölk ska serveras.
-

Matfettsblandning 75 % som baseras på smör, inte margarin, ska
serveras som alternativ till bordsmargarin.

Utöver grundförslaget har det kommit förslag på mötet om att det ska
serveras två alternativa rätter varje dag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2018-000230

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden
2019
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar samt
plats och ordning för år 2019.
2

Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att se över vilka lokaler
som kan vara lämpliga för sammanträde, i annan lokal än i Trångsvikens
Bygdegård.
____

Kommunfullmäktiges presidium bemyndigas att vid behov ändra datum för
sammanträde, inställa sammanträde, kalla till extra sammanträde och
bestämma tid för sammanträdena.
Fullmäktiges möten förläggs i huvudsak till Trångsvikens bygdegård. Vid ett
tillfälle per år förläggs fullmäktiges möte till annan ort.
Sammanträdesdagar
Onsdag 27 februari
Onsdag 15 maj
Onsdag 12 juni
Onsdag 25 september
Onsdag 13 november
Onsdag 4 december

Beslut årsbokslut och rambudget 2019

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunfullmäktiges presidium får i
uppdrag att se över vilka lokaler som kan vara lämpliga för sammanträde i
annan lokal är i Trångsvikens Bygdegård.
Niklas Rhodin, S, Jörgen Blom, V, och Nehro Mostafaee, V, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000230

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden
2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige godkänner
sammanträdesdagar samt plats och ordning för 2019.
Till det har på mötet kommit förslag om att kommunfullmäktige presidium
får i uppdrag att se över vilka lokaler som kan vara lämpliga för
sammanträde, i annan lokal än i Trångsvikens Bygdegård.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktiges presidium
Ulla Eriksson, webbredaktör, för sammanträdesplaneringen
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Dnr 2018-000177

Reglemente för kommunala handikapprådet, KHR
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala
handikapprådet (KHR).
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunala handikapprådets reglemente är från 2001.
Den 25 maj 2015 behandlade rådet ärendet ”Förslag till reglemente för
kommunala handikapprådet” KHR, § 11 där rådet föreslår socialnämnden
besluta om ett antal förändringar. Vad utredaren kan se så har inte ärendet
gått vidare till socialnämnden för beslut och detta förslag till reglemente
bygger delvis på handikapprådets föreslagna förändringar 2015.
Förslaget har även ett delvis annorlunda upplägg än det nuvarande och det är
för att det ska likna övriga reglementen i kommunen. Förslaget är också att
bygg- och miljönämnden ska ingå i kommunala handikapprådet samt att
Krokomsbostäder och berörda nämnder tar mer ansvar, se kommentar 1, 2, 3
och 6.
I nuvarande reglemente står: ”Kommunen fastställer antalet ledamöter och
ersättare från de handikapporganisationer som ska ingå i det kommunala
handikapprådet ”. En annan formulering föreslås då det finns frågetecken
kring vem som är kommunen och ersättare föreslås tas bort då det inte finns
utsedda ersättare denna period.
Följande formulering föreslås: ”Kommunala handikapprådet består av fem
(5) förtroendevalda och sju-elva (7-11) företrädare från
handikapporganisationer”.
Förslaget på antal är delvis från kommunala handikapprådets tidigare
reglemente.
Se de beskriva ändringar samt ändringar i övrigt i bilaga 1. Förslag till
reglemente för kommunala handikapprådet.
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Dnr 2018-000177

Reglemente för kommunala handikapprådet, KHR
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 12 september 2018, § ?
Socialnämnden 18 juni 2018, § 114
Tjänsteutlåtande 22 maj 2018
Kommunala handikapprådet den 14 maj 2018, § 13
Bilaga 1. Förslag till reglemente för kommunala handikapprådet (version 3)
Bilaga 2. Kommunala handikapprådet den 25 maj 2015, § 11
Bilaga 3. Nu gällande reglemente
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Gunnel Persson, S, föreslår att det i rådet ska sitta med två personer med
någon funktionsvariation som Aspberger, ADHD eller Autism.
Cristine Persson, C, föreslår avslag till Gunnel Perssons, S, tilläggsförslag.
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till Gunnel Perssons, S, tilläggsförslag.
Mona Puttick, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för kommunala handikapprådet (KHR).
Till det har på mötet kommit förslag om att det i rådet ska sitta med två
personer med någon funktionsvariation såsom Aspberger, ADHD eller
Autism.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000177

Reglemente för kommunala handikapprådet, KHR
Kopia till
Socialnämnden
Kommunala handikapprådet
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Dnr 2018-000050

Valärenden
Kommunfullmäktige har inga valärenden vid dagens möte.
_____
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Dnr 2018-000048

Meddelanden
1
2

Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte och bolagsstämma
180611, styrelsemöte 180824

3

Dnr 28
Naboer AB: VD brev andra kvartalet 2018

4

Dnr KS 18/034
SmåKom: nyhetsbrev 3 juni och 3 juli 2018

5

Dnr KS 18/087
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: protokoll från
föreningsstämma 180518 och en debattartikel av föreningens ordförande

6

Dnr KS 18/105
Inlandskommunernas ekonomisk förening, IEF: protokoll från ordinarie
föreningsstämma 180516 och styrelsesammanträde 180517 och 180625

7
8

Justerandes sign

Dnr 22
Socialnämnden: protokollsutdrag 180528, § 86, Rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS första kvartalet 2018

Dnr KS 18/156
Naboer AB: protokoll med bilagor från årsstämma 180514
Dnr KS 18/231
Kommunpolitiker: skrivelse 180709, redovisning av pryodag i
hemtjänsten

Utdragsbestyrkande

Sida

49(52)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 87 (forts)

Dnr 2018-000048

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

3

4

5

6

Justerandes sign

Dnr KS 17/305
Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens
äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 17/307
Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig
verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 18/039
Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid
Hissmovallen i Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 18/040
Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 2018.
Dnr KS 18/102
Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget
remitteras till näringslivskotoret för svar i kommunfullmäktige senast
den 27 september 2018.
Dnr KS 18/137
Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i
det kommunala byggandet. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med
Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 14
november 2018.

Utdragsbestyrkande

Sida

50(52)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 87 (forts)

Dnr 2018-000048

Meddelanden
7

Dnr KS 18/167
Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019.

Dnr KS 18/216
8 Medborgarförslag – Inför tidsbegränsade chefsförordnanden. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast den
13 mars 2019.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

51(52)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 88

Dnr 2018-000047

Avslutning
Ordförande Gunnar Hellström, C, tackar för dagens möte med alla inlägg.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

52(52)

KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

27 september 2018

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 74
§ 82

L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L
L
(L)
L
(L)
L
L
L
L
L
E
E

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L

Ja

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Elisabeth Svensson
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Marcus Färnström
Stina Kimselius
Roger Nilsson
Anders Berglund
Ulf Wärdell
Mikael Olofsson
Centerpartiet:
Maria Söderberg
Gunnar Hellström
Karin Wallén
Hans Åsling
Cristine Persson
Malin Bergman
Håkan Larsson
Andreas Axelsson (Örjan Ernehed)
Lena Andersson (Kurt-Olov Göransson)
Olle Arnsten
Bengt Nord
Karin Häggqvist
Olof Hedman
Örjan Ernehed
Kurt-Olov Göransson
Pernilla Jontegård
Urban Wiklund
Pär-Anders Andersson
Jenny Haugskott
Jonas Arnsten
Kristdemokraterna:
Lena Persson
Michael Sandberg
Rune Mellergård

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

27 september 2018

2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 74
§ 82

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
(E)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

E
E
E
E

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson
Katarina Rosberg
Peter Grundström
Maria Jacobsson
Birger Backlund (Viveca Asproth)
Erika Öhlin (Gunnel Persson)
Leif Jonsson
Karin Juleshaug (Lohla Persson)
Göran Carlsson (Alf Edfeldt)
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Judith Hult
Ulla Jönsson
Pär-Erik Berglund (Ylwa Salomonsson)
Annika Hansson
Alf Edfeldt
Ove Norrman
Kjell Nilsson
Carina Grahn Hellberg
Ylwa Salomonsson
Gunnel Persson
Viveca Asproth
Lohla Persson
Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Eva-Britt Jonsson
Ulla-Greta Rexner

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

27 september 2018

3

Närvaro

Omröstningar
§ 74
§ 82

L
(L)

Ja
Ja

Ja
Ja

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L
L

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Vid upprop

34 L
6E
40

24 Ja
20 Nej
44

24 Ja
20 Nej
44

§

Anteckningar

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

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

