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Dnr KS 2012-000093

Öppnande
Ordförande, Gunnar Hellström, C hälsar alla välkomna till dagens möte och
öppnar sammanträdet kl 10.00.
_____
Ordförande börjar med att hålla en parentation för Carlolof Hallström, som
avled den 30 december 2011. Kommunfullmäktige håller en tyst minut för att
hedra hans minne.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen onsdagen den 22 februari 2012. Kallelsen har gått ut till
ledamöter och ersättare torsdagen den 16 februari 2012.
_____
Vid upprop noteras 41 ledamöter och 4 ersättare, bilaga 1 till protokollet. Fem
ej tjänstgörande ersättare deltar, enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
Kommunfullmäktige får information enligt följande
*

Skolan i Sånghusvallen, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef

*

Kommunens pensionsåtagande, Hans Stark, PwC

*

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
-

Kommunens resultat 2011
KKiK, kommunens kvalitet i korthet
Översiktsplan Krokoms kommun
Regionförbundet Jämtland
Europaforum
Grönt Center i Ås, Ola Skyllbäck, kommunchef samt Kenneth Karlsson
samhällsbyggnadschef

_____
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Dnr KS 2012-000093

Öppnande
Följande frågor anmäls och får ställas
1

Lisa Sallin, M, fråga till Cristine Persson, C, socialnämndens ordförande,
om hemlösa i Krokoms kommun.

2

Judith Hult, S, fråga till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om Konsumfastigheten i Krokoms samhälle.

3

Britt Carlsson, S, fråga till Cristine Persson, C, socialnämndens
ordförande, om hemtjänsttaxan i Krokoms kommun.

4

Britt Carlsson, S, fråga till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om skolan i Sånghusvallen.

5

Ensio Gustavsson, S, fråga till Owen Laws, Mp, bygg- och miljönämndens
ordförande, om bättre trafiksäkerhet och trottoarer efter Offerdalsvägen i
Krokoms samhälle.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig klockan 12.00-13.00 för lunch, för kaffe
klockan 15.00-15.30 samt för en bensträckare klockan 17.10-17.20.
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Dnr KS 2012-000094

Allmänhetens frågestund
Kurt Folkesson ställer fråga till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, samt till Rolf Lilja, S, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, om
stöd till upprustning av Kluksgården.
Maria Söderberg, C och Rolf Lilja, S, svarar på Kurt Folkessons fråga.
_____
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Dnr KS 2012-000068

Frågor
1

Lisa Sallin, M, frågar Cristine Persson, C, socialnämndens ordförande,
om hemlösa i Krokoms kommun. I en artikel i ÖP, den 11 januari 2012,
framgår det att 44 personer är hemlösa i kommunen.

Cristine Persson, C, svarar att utav de 44, som socialstyrelsen
redovisar, är 14 fel inrapporterade. Av de övriga 30 har 21
andrahandskontrakt, 7 har inte något ordnat boende och de kan bo på
HVB-hem (hem för vård och boende), ha tillfälligt boende hos privatpersonder, sitta i fängelse, ha kontraktslöst boende hos släktingar
/familj/bekanta. Detta blir 28 personer varav någon är inrapporterad två
gånger. Alltså har inte Krokoms kommun någon uteliggare, utan alla har
tak över huvudet på något vis.
_____
2

Judith Hult, S, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om Konsumfastigheten i Krokoms samhälle, om något arbete
pågår i lokalen och vad den ska användas till.

Maria Söderberg, C, svarar att imorgon kväll, den 1 mars 2012, kommer
frågan diskuteras, vid ett möte. Ingenting är klart ännu.
_____
3

Britt Carlsson, S, frågar Cristine Persson, C, socialnämndens
ordförande, om hemtjänsttaxan i Krokoms kommun. När planerar
socialnämnden sända ut information om höjningen, från och med när ska
nya taxan gälla och hur stor blir ökningen av inkomsterna med anledning
av den nya taxan.

Cristine Persson, C, svarar ärendet är återremitterat från kommunstyrelsen till socialnämnden varför Cristine Persson, C, inte kan besvara
frågorna. Så länge som det inte finns nytt beslut gäller den gamla taxan
med de tre nivåerna. Ny information kommer att gå ut om detta.
_____
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Dnr KS 2012-000068

Frågor
4

Britt Carlsson, S, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om skolan i Sånghusvallen. När kan eleverna flytta in, vem
ansvarar för eventuella byggnationsfel i framtiden och finns någon
garantitid. Vilka är merkostnaderna för att få skolan i Sånghusvallen
färdigbyggd.
Maria Söderberg, C, svarar att man idag inte kan se vilka fördyringar
som blir. Det finns inga garantibelopp avsatta. I dagsläget beräknar man
att fördyringen blir 5-6 miljoner kronor. Det absoluta målet är att inflyttning,
i skolan, sker till höstterminen 2012. Brister som upptäckts vid besiktningen har förhoppningsvis åtgärdats nu. En information kommer snart att
gå ut till de berörda i Ås och Byskogen.

Britt Carlsson, S, tackar för svaret.
_____
5

Ensio Gustavsson, S, frågar Owen Laws, Mp, bygg- och miljönämndens
ordförande, om bättre trafiksäkerhet och trottoarer efter Offerdalsvägen i
Krokoms samhälle. Vilka diskussioner och svar har inkommit från Trafikverket och har slutlig ställning till huvudmannaskapet för Offerdalsvägen
tagits. Ska kommunen ta över hela allmänna vägen från Föllingerondelllen
till Hägra i Dvärsätt. Vad händer med nya vägbron och när tror man att en
ombyggnad av Offerdalsvägen kan ske för att tillskapa en miljögata.
Owen Laws, Mp, svarar att efter senaste mötet med Trafikverket har
kommunen fått uppgifter på att det troligtvis går att begränsa fordonslängd
och förbjuda viss typ av last. Trafikverket vill att kommunen först tar ett
beslut, i frågan, för att sedan hemställa hos Länsstyrelsen om införande
av begränsningen. Då ligger vägen kvar under Trafikverket. Ombyggnation till miljögata var en del av hela arbetet med Krokoms centrum och
Krokomsporten. Huvudanledningen till att det skulle vara en miljögatan var
att få bort den tunga trafiken. Nu verkar det som det kanske ordnar sig
ändå, att den tunga trafiken stryps.

Ensio Gustavsson, S, tackar för svaret.
_____
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Dialog med revisorerna
Stefan Fax, ordförande i revisionen, berättar för fullmäktige om gjorda
granskningar samt uppföljning av tidigare gjorda granskningar.
En ny upphandling görs av sakkunniga biträden för revisionen.
_____
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Dnr KS 2012-000054

Interpellationer
Vid kommunfullmäktiges möte 7 december 2011 ställde Jörgen Blom, V, en
interpellation om kvalitetsförsämringar inom egenregin i hemtjänsten.
Interpellationen besvaras vid dagens möte.
Interpellationen
Personal inom hemtjänst i kommunen upplever stora försämringar efter
införandet av LOV. Bland annat att sjuksköterskorna inte längre är med vid
morgongenomgång, att hemtjänstgrupperna har fått information att kommunen
har för bra tjänstefordon jämfört med LOV-företagen, att kommunikationen
mellan egenregion och kommunens högre tjänstemän är bristfällig och
enkelspårig, att personal får höra att de spenderar för mycket tid i bil och att
kommunens personal är satt under hårdare kontroll än privata utförare.
Är det så att kommunen ska anpassa sin verksamhet mot det sämre för att
LOV-företagens verksamhet ska säkerställas?
Cristine Persson, C, socialnämndens ordförande svarar;
Kommunen anpassar inte sin verksamhet till det sämre.
Kommunen anpassar sin verksamhet för att konkurrera på marknaden och vara
det bästa och självklara alternativet för hemtjänsttagaren vid val av utförare.
Kan man inte erbjuda det bästa och vara det självklara alternativet för
hemtjänsttagaren är det inte säkert att man blir vald.
I detaljfrågor, som verksamheten håller på med, är svaret utifrån vad som sagts
från politikerna.
När det gäller tjänstefordonen så är det inköpt fyrhjulsdrivna bilar utifrån att
personal/facket satt det som ett arbetsmiljö krav samt att ett fullmäktigebeslut
tagits i frågan. Egenregin kommer att få samma ersättning per timme som
godkända entreprenörer i LOV. Den ersättningen ska finansiera egenregins
bilar. Verksamheten har gjort det till en fördel så till vida att egenregin kan
säkra framkomsten till hemtjänsttagaren även vid mycket snö.
Socialnämnden har satt ett mål på nöjdkundindex med 90 %. Utifrån detta mål
har verksamheten i sin tur satt ett mål att vara hos kund 70 %. Det menas att
personal ska vara hos hemtjänsttagaren 70 % och resterande tid alltså 30 % i
bil, planering eller dyl. I dagsläget är personalen ca 55-60 % av total tid hos
kund.
Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000054

Interpellationer
Planeringssystemet som tidigare nämnts i fullmäktige används som ett verktyg
för att uppnå detta. Systemet underlättar logistiken och planeras utifrån att
personalen ska vara 70 % hos kund.
Då det gäller uppföljning av verksamhet, som vi har att följa enligt
kommunallagen, SOL och HSL, eller kontroll är det sagt att alla utförare ska ha
samma uppföljningssystem. Datasystemet var inte till 100 % säkrat, varför
införandet av systemet till de nya utförarna uppskjutits men håller nu på att
införas.
Ett annat datasystem som införs är ett system som kvalitetssäkrar
journalhantering, genomförandeplanering m m. Nu kan personalen gå in i
datasystemet och få samma rapport som om distriktssköterskan skulle sitta
med. Finns det behov att fråga muntligt används telefon. Det finns ingen ökning
av avvikelser, vilket skulle vara en faktor som påvisat att det inte fungerar. I och
med införandet av datasystemet ökar kvalitet överhuvudtaget i kommunens
andra verksamheter som LSS och även hos externa utförare. Datasystem är
inte helt klart i den bemärkelsen att alla inte har fått utbildningen, men det är på
gång. Vi är mitt i en införandeprocess.
Information är svårt, både att informera och att ta in information. Alla lyssnar
utifrån den man är. Alla informerar utifrån den man är. Det är få som besitter
konsten att kunna informera så att alla uppfattar informationen lika. Vid en
förändring uppstår alltid oro, vi vet vad vi har men inte vad vi får.
Om det är informationsflödet som inte fungerar rekommenderas att kontakt tas
med ledningen i verksamheten.
Den 21/2 höll ledningen ett möte där egenregin inbjöds för dialog bland annat
kring framgångsfaktorer inom hemtjänsten. Två tydliga framgångsfaktorer som
alla kom fram till är
1 Organisationen bör förändras, att planeringstiden görs tillsammans för hela
hemtjänstområdet i Krokoms kommun.
2 Behovet av hemtjänst har ökat med ca 20 000 biståndstimmar på prognos
sista halvåret, varför det behövs anställas mer personal.
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Dnr KS 2012-000054

Interpellationer
Majoritetens utgångspunkt är och ska vara kommuninvånarens bästa i fokus.
Kan vi hitta nya möjligheter som gör att kommuninvånaren upplever en ökad
kvalitet har majoriteten uppnått en självklar målsättning. Samma svar ges, som
tidigare givits på fråga i ett tidigare fullmäktige, att feedback har kommit från
flera hemtjänsttagare som bytt utförare och upplevt att de har fått en ökad
kvalitet i sitt nya val.
LOV har inte bara gett ökad kvalitativ kundupplevelse utan det har också gett
plats för växtkraft. Av de nuvarande åtta utförare är fyra nystartade företag i
Krokoms kommun. Det här innebär också att det finns fler arbetsgivare att välja
mellan inom vård- och omsorgsbranschen.
Till sist ett konstaterande från Karin Malmfjord, vice ordförande i
kommunstyrelsen och oppositionsråd (s) i Storuman. För kommunen innebär
LOV en genomlysning av den egna verksamheten som leder till en större
medvetenhet och högre kvalitet.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S och Gabriella Carlsson, S.
_____
Katarina Rosberg ställer interpellation om varför det inte har varit några
skolcaféer med åsiktstorg på 7-9-skolorna. Det är viktigt att barn och ungdomar
får veta hur man kan påverka som kommuninvånare och hur den demokratiska
gången är.
Gunnar Hellström, ordförande, svarar att uppdraget på intet sätt glömts bort.
När han tog på sig uppdraget som fullmäktigeordförande sa han att uppdraget
inte fick inkräkta så mycket på det ordinarie arbetet inom skolan. I oktober
började arbetsbelastningen bli övermäktig. Ordförande tog då kontakt med 7-9skolorna om den ansträngda situationen och det bestämdes att ny sats, i
ungdomsarbetet, skulle tas under vårterminen. För cirka en månad sedan hade
kommunfullmäktiges presidium en träff och där bestämdes att Göte Norlander,
C, 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ska vara ansvarig för
skolcaféerna. Kontakt kommer att tas med respektive skola och politikergrupp
ska formeras. Processen med skolcaféer och ”toppmöte” samt presentation av
framröstade medborgarförslag ska vara klart till kommunfullmäktige den 2 maj.
Samarbetet med skolorna bör fördjupas så att samverkan sker med skolornas
eget demokratiarbete.
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Dnr KS 2012-000054

Interpellationer
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S, Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C,
Göte Norlander, C, Rolf Lilja, S, Lisa Sallin, M och Owen Laws, Mp.
Katarina Rosberg, S, tackar för svaret.
_____
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Dnr KS 2012-000095

Anmälan av motioner och medborgarförslag samt beslut om var ärendet ska
beredas och beslutas
__
1

Motion – Översiktsplanering i Ytterån remitteras till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige
senast i februari 2013.

2

Medborgarförslag – Krokomsrondellen remitteras till bygg- och
miljönämnden som själv tar beslut i ärendet, senast i februari 2013.

3

Medborgarförslag – Sång- och musikunderhållning på Blomstergården
remitteras till socialnämnden som själv tar beslut i ärendet, senast i
februari 2013.
________

Dnr KS 12/040
Från Rolf Lilja, S, och Christer Toft, S har inkommit en motion om
översiktsplanering i Ytterån.
Dnr KS 12/073
Från kommuninvånare har inkommit ett medborgarförslag om
Krokomsrondellen.
Dnr KS 12/072
Från kommuninvånare har inkommit ett medborgarförslag om sång- och
musikunderhållning på Blomstergården.
_____

Kopia

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000168

Medborgarförslag - Övergångsställe och cykelöverfart på väg 611,
Offerdalsvägen, Krokom m m
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige lämnar följande yttrande, i enlighet med bygg- och
miljönämndens förslag;
Medborgarförslaget bifalles med tillägget att övergångstället ska vara bra
belyst. Trafikverket uppmanas att anlägga ett belyst övergångsställe på
väg 611, över Offerdalsvägen, vid korsningen Aspåsvägen, enligt skiss.
Bygg- och miljönämnden har delegation på trafikärenden. Handläggningen
av det här ärendet har påbörjats.
____
___

Bakgrund
Kommunen har fått in ett medborgarförslag gällande nytt övergångsställe och
cykelöverfart på väg 611, Offerdalsvägen, i Krokom.
Med anledning av att Trafikverket är väghållare för väg 611 skickades en
skrivelse dit, i juni 2011, med anledning av medborgarförslaget.
I yttrande från Trafikverket, 29 november 2011, skriver verket att kontakter har
tagits med Krokoms kommun om huvudmannaskapet för Offerdalsvägen.
Bygg- och miljönämnden anser att föreslagen åtgärd bör kunna genomföras
trots att diskussioner om huvudmannaskapet pågår. Nämnden anser att
övergångsstället ska vara bra belyst.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 28 april 2011
Bygg- och miljönämnden 26 januari 2012, § 8
Kommunstyrelsens presidium, förslag till beslut, 13 februari 2012
Kommunstyrelsen 22 februari 2012, § 28
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Dnr KS 2011-000168

Medborgarförslag - Övergångsställe och cykelöverfart på väg 611,
Offerdalsvägen, Krokom m m
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige lämna
förslag, enligt bygg- och miljönämndens föreslag, om bifall till medborgarförslaget med tillägg om att övergångstället ska vara bra belyst.
Trafikverket uppmanas att anlägga ett belyst övergångsställe på väg 611, över
Offerdalsvägen, vid korsningen Aspåsvägen, enligt skiss. Bygg- och
miljönämnden har delegation på trafikärenden. Handläggningen av det här
ärendet har påbörjats.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Bygg- och miljönämnden
Trafikverket inklusive medborgarförslaget samt skiss

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
15

Dnr KS 2011-000067

Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms
samhälle
___
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige anmodar Trafikverket att anlägga ett belyst
övergångsställe på väg 611, Offerdalsvägen, vid korsningen Aspåsvägen,
i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag.
Bygg- och miljönämnden har delegation på trafikärenden. Handläggningen
av det här ärendet har påbörjats.

2

Kommunfullmäktige avslår övriga delar i förslaget gällande
övergångsställen, hastighetsbegränsning, hastighetsdämpande åtgärder,
refuger och förhöjd trottoar, i enlighet med bygg- och miljönämndens
förslag.

3

Kommunfullmäktige uppmanar väghållaren, Krokoms kommun,
samhällsbyggnad att avlägsna skymmande buskage och se över
skyltningen längs Aspåsvägen.
Bygg- och miljönämnden har delegation på trafikärenden. Handläggningen
av det här ärendet har påbörjats.
____

Bakgrund
Kommunen har fått ett medborgarförslag gällande förbättring av trafiksäkerheten i Krokoms samhälle.
Då Trafikverket är väghållare för väg 611, Offerdalsvägen, skickades en
skrivelse, i april 2011, med anledning av medborgarförslaget.
I yttrande från Trafikverket, 29 november 2011, skriver verket att kontakter har
tagits med Krokoms kommun om huvudmannaskapet för Offerdalsvägen.
Bygg- och miljönämnden anser att förslaget gällande övergångsställe på väg
611, Offerdalsvägen, vid brons början vid brofästet på Krokomssidan, bör
kunna genomföras trots att diskussioner om huvudmannaskapet pågår.
Huvudmannaskapet är en fråga för samhällsbyggnadsnämnden och
Trafikverket.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 8 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
16

Dnr KS 2011-000067

Medborgarförslag - Förbättring av trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms
samhälle
Underlag för beslut
Medborgarförslag 10 februari 2011
Bygg- och miljönämnden 26 januari 2012, § 7
Kommunstyrelsens presidium, förslag till beslut, 13 februari 2012
Kommunstyrelsen 22 februari 2012, § 29
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp och Rolf Lilja S yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anmoda
Trafikverket att anlägga ett belyst övergångsställe på väg 611, Offerdalsvägen,
vid korsningen Aspåsvägen, i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag.
Bygg- och miljönämnden har delegation på trafikärenden. Handläggningen av
det här ärendet har påbörjats. Kommunfullmäktige avslår övriga delar i förslaget
gällande övergångsställen, hastighetsbegränsning, hastighetsdämpande
åtgärder, refuger och förhöjd trottoar, i enlighet med bygg- och miljönämndens
förslag. Kommunfullmäktige uppmanar väghållaren, Krokoms kommun,
samhällsbyggnad att avlägsna skymmande buskage och se över skyltningen
längs Aspåsvägen. Bygg- och miljönämnden har delegation på trafikärenden.
Handläggningen av det här ärendet har påbörjats.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställaren
Trafikverket
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
17

Dnr KS 2011-000209

Medborgarförslag, kostnadsfri skoltransport Ytterån-Dvärsätt
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår yrkandet i medborgarförslaget angående
skolskjuts till Dvärsätts skola från Ytterån med hänvisning till gällande
skolskjutsreglemente. Den kompletterande utredningen visar på ökade
kostnader.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna yrkar på skolskjuts från
Ytterån till Dvärsätts skola. Bakgrunden till att skolskjuts önskas till Dvärsätts
skola är att föräldrarna anser sig tvingade att välja annan skollösning än den
beslutade.
Den 16 juni 2011 beslutade kommunfullmäktige i Krokoms kommun att flytta
eleverna från Ytteråns skola till Trångsvikens skola. Flera vårdnadshavare har
efter beslutet valt Dvärsätts skola för sina barn istället för Trångsvikens skola.
Vid kommunfullmäktige den 7 december 2011 återremitterades ärendet med
begäran om följande uppgifter:
utredning av kostnader Ytterån-Trångsviken, för alla barn från Ytterån samt
utredning om så kallad slinga är genomförbar för skolskjuts Ytterån-Dvärsätt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 januari 2012
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 24 januari 2012, § 9.
Kommunstyrelsen 22 februari 2012, § 30
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Kf § 9 (forts)

Sida
18

Dnr KS 2011-000209

Medborgarförslag, kostnadsfri skoltransport Ytterån-Dvärsätt
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
yrkandet i medborgarförslaget angående skolskjuts, till Dvärsätts skola från
Ytterån, med hänvisning till gällands skolskjutsreglemente. Den kompletterande
utredningen visar på ökade kostnader.
Efter proposition, på grundförslaget, finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
19

Dnr KS 2011-000303

Medborgarförslag - förändring av arbetet vid fördelning av bygdemedel
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige anser att nuvarande beslutsordning med
idrottsalliansen som rådgivande, avseende ansökningar med anknytning
till idrott, och kommunstyrelsen som prioriterande inför Länsstyrelsens
beslut fungerar bra.

2

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget att
idrottsalliansen har slutgiltigt ansvar för fördelning av bygdemedel med
anknytning till idrott.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit från Leopold Schill den 19 oktober 2011.
Idrottsalliansen tillsammans med kommunens idrottssamordnare gör ett
förtjänstfullt arbete med att prioritera bland alla bygdemedelsansökningar med
anknytning till idrotts- och friluftsliv. Förslagsställaren vill att idrottsalliansens
prioritering av bygdemedel för idrott ska gälla och att alliansen ansvarar för
fördelningen av bygdemedel till idrott gentemot kommunstyrelsen. Förslaget är
att idrottsalliansens prioritering inte får ändras av kommunstyrelsen.
Förslagsställaren ger som exempel att kommunstyrelsen 2010 fördelade
375.000 kr till en pistmaskin i en förening utan att idrottsalliansen tillfrågats.
Idrottsalliansens prioriteringar fick därför lite gehör i kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Prioritering av ansökta bygdemedel sker enligt en policy som senast
reviderades 2010 och antogs av kommunfullmäktige 9 juni 2010. Det är sällan
som kommunstyrelsen gör förändringar av tjänstemännens förslag till
prioritering. Bygdemedelsansökningarna överstiger vida de medel som årligen
tilldelas. År 2011 tilldelades de tre olika geografiska områdena i Krokoms
kommun totalt 3,5 miljoner kr av bygdeavgiftsmedel och ansökningarna
motsvarade 12,5 miljoner kr. Det innebär att de många bygdemedelsansökningarna, som alla är väl motiverade, måste vägas noggrant mot
varandra. Många ansökningar får lägre tilldelning än den begärda och 2/3 av
ansökningarna måste avslås på grund av brist på medel. Någon speciell pott
för idrott finns inte.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Kf § 10 (forts)

Sida
20

Dnr KS 2011-000303

Medborgarförslag - förändring av arbetet vid fördelning av bygdemedel
Beredande förslag
Kommunstyrelsen 25 januari 2012, § 10
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att nuvarande beslutsordning med idrottsalliansen som rådgivande, avseende
ansökningar med anknytning till idrott, och kommunstyrelsen som prioriterande
inför Länsstyrelsens beslut fungerar bra. Kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget att idrottsalliansen har slutgiltigt ansvar för fördelning av
bygdemedel med anknytning till idrott.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Näringslivskontoret

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
21

Dnr KS 2011-000116

Medborgarförslag - Ett levande centrum i Krokom!
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag, med att kommunen delar förslagsställarnas
uppfattning om en samlingslokals betydelse för orten. En naturlig plats för
spontana och organiserade möten såväl inomhus som utomhus är det
som man upplever som ortens centrum.
Ett sådant centrum, där många människor rör sig idag är området i
anslutning till butikerna vid Genvägen. Då kommunen helt nyligen har
förvärvat före detta Konsumfastigheten har möjligheter att utveckla
området uppstått. Här kan på sikt inrymmas lokaler med kulturaktiviteter.
En lokalutredning skall göras för Krokoms centrum.

En allaktivitetshall finns redan i Krokom (Krokomshallen).
_______________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en samlingspunkt i
Krokoms centrum.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 13 december 2011, § 117
Kommunstyrelsen 25 januari 2012, § 11
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Maria Söderberg C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 11 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
22

Dnr KS 2011-000116

Medborgarförslag - Ett levande centrum i Krokom!
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställarna
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
23

Dnr KS 2012-000053

Förändring av kommunal borgen, Storåns bykooperativ
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner en sänkt amorteringstakt för lån, för vilket
kommunen borgar, under 1 års tid.
________________________________________________________

Bakgrund
Storåns Bykooperativ är en ekonomisk förening som bedriver äldrevård sedan
1996. Kommunen beviljade 1994 kommunal borgen för lån som föreningen
upptog i samband med uppförande av byggnad för verksamheten. Beslutet om
kommunal borgen medgav ursprungligen 3,6 mkr. I dagsläget är kapitalskulden
cirka 700 tkr.
I dagsläget har man 50% vakansgrad ; 3 av 6 lägenheter outhyrda. Detta
innebär lägre intäkter. Föreningens bank godkänner en tillfällig sänkning av
amorteringstakten från 10000 kr/månad till 5000 kr/mån under ett års tid. Detta
förutsätter dock att kommunen i egenskap av borgensman också godkänner
detta. Efter denna period gör banken tillsammans med föreningen en ny
värdering av läget.
Eftersom detta påverkar kommunens borgensåtagande i tid, så är detta en
fråga för fullmäktige. Ekonomichefen föreslår kommunen ställa sig positiv till
upplägget, och ser inte någon ökad risk för kommunen, i detta, jämfört med att
säga nej.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 februari 2012
Brev från Föreningen, inkl meddelande från bank, 3 februari 2012
Kommunstyrelsen 22 februari 2012, § 19
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige godkänna en
sänkt amorteringstakt, under ett års tid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 12 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
24

Dnr KS 2012-000053

Förändring av kommunal borgen, Storåns bykooperativ
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Storåns Bykooperativ
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
25

Dnr KS 2012-000043

Förvärv av fastigheten Täng 1:40, Ås.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Täng 1:40, Ås, till en
köpeskilling av 1.700.000 kronor, enligt samhällsbyggnadsnämndens
förslag.

2

Medel för förvärvet tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget
efter omprioritering inom beslutad ram.
____
____

Bakgrund
Fastigheten Täng 1:40 i Ås har varit ute för försäljning. Fastigheten består av
bostadshus med tillhörande uthus samt ett markområde om totalt 2469 kvm.
Fastigheten gränsar till kommunens fastighet Täng 2:81, där bland annat
kommunens pumpstation för avlopp samt Ås småbåtshamn finns belägna.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 7 december 2010, § 81, gett
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
området för bostadsändamål.
Ett sammanhängande ägande av området skulle ge större frihet att disponera
marken på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samt en minskad risk för
överklagande av detaljplan.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 februari 2012
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2012, § 2
Kommunstyrelsens presidium, 13 februari 2012
Kommunstyrelsen 22 februari 2012, § 20
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yttrar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Kf § 13 (forts)

Sida
26

Dnr KS 2012-000043

Förvärv av fastigheten Täng 1:40, Ås.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
förvärv av fastigheten Täng 1:40, till en köpeskilling av 1.700.000 kronor. Medel
till förvärvet tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget efter
omprioritering inom beslutad ram.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet vill i protokollsanteckning framföra;
Det är bra att kommunen har framförhållning och planerar för nya attraktiva
utvecklingsområden. Köpet av fastigheten Täng 1:40, Ås, är ett led i ett förslag
som diskuteras inom samhällsbyggnadsförvaltningen om nytt bostadsområde.
Detta tilltänkta bostadsområde får dock inte leda till en känsla av ”privatisering”
av det fina strandområdet kring Ås båthamn, som bland annat omfattar en
uppskattad grill- och matplats för allmänheten.
Miljöpartiets godkännande av fastighetsköpet får således inte tolkas som ett
godkännande av det tilltänkta bostadsområdet. Det ställningstagande kommer
att ske framöver allt eftersom planerna konkretiseras.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
27

Dnr KS 2012-000059

Avskrivning av fordran Länstrafiken i Jämtlands län AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar avskriva fordran motsvarande 392.000 kr
till Länstrafiken AB. Effekten av detta gör att kostnaden för den trafikbeställning som genomförts för 2012 kan minskas med motsvarande
summa.
_____
__

Bakgrund
Länstrafiken i Jämtlands län AB har tom 2011-12-31 ägts av kommuner och
landsting i Jämtlands län. Under ett antal år genererade Länstrafiken överskott.
Dessa medel har bokförts som skuld hos bolaget och en fordran hos respektive
kommun. Skuldebrev upprättades för att tydliggöra denna lånetransaktion, dels
mellan Jämtlands läns landsting och Länstrafiken AB och dels mellan
kommunerna och Länstrafiken AB.
Totala fordran uppgick 2011-12-31 till 7.295.446 kronor varav Krokoms
kommuns fordran uppgick till 392.000 kronor.
Beräknad kostnad för kollektivtrafik 2012 utifrån trafikbeställningar uppgår totalt
till 5.700.000 kr.
Fastställd budget är 4.505.000 kr 2012. Då budget fastställdes togs inte hänsyn
till färre elevresor samt att det förmodades att ”Ås-trafiken” fortsatt skulle
generera överskott vilket resulterade i för låg budgetering. Samtidigt visade
Länstrafikens uppföljning ett underskott.
Fordran föreslås användas för att täcka delar av den ökade kostnaden genom
att den efterskänks.
Beräknad kostnad för den trafik Krokoms kommun har beställt uppgår till
5.700.000 kronor om lånet (392.000 kronor) efterskänks blir Krokoms
trafikkostnad 5.308.000 kronor för 2012 att jämföras med fastställd budget
4.505.000 kronor.
En kundförlust kommer på 392.000 kr kommer att redovisas i bokslut 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 14 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000059

Avskrivning av fordran Länstrafiken i Jämtlands län AB
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 9 februari 2012
Kommunstyrelsen 22 februari 2012, § 21
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avskriva
fordran motsvarande 392.000 kr till Länstrafiken AB. Effekten av detta gör att
kostnaden för den trafikbeställning som genomförts för 2012 kan minskas med
motsvarande summa.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kollektivtrafikmyndigheten
Länstrafiken i Jämtlands län AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
29

Dnr KS 2012-000060

Tilläggsanslag avseende kollektivtrafik 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag avseende kollektivtrafik
motsvarande 803.000 kr för 2012. Detta finansieras ur det budgeterade
resultatet för 2012.

Bakgrund
Resultatet för länstrafiken 2011 är inte i nivå med budget. De tre senaste åren
har länstrafiken för Krokoms kommun genererat överskott. (2008 ca. 590 tkr,
2009 ca. 1.170 tkr samt 2010 ca. 380 tkr). Då budgeten 2011 fastställdes
förmodades ”Ås-trafiken” fortsatt generera överskott och hänsyn togs heller inte
till färre ”elevresor”. Detta innebär ett prognostiserat underskott för 2011
beräknat till -963.000 kr (varav 333.000 kr var underbudgeterat och -630.000 kr
var resultatet för Länstrafiken).
Årets budget, 2012, kräver ytterligare medel från länets kommuner. För Krokom
är motsvarande summa 1.195.000 kr. Den fastställda budgeten är 4.505.000 kr
och den gällande trafikbeställningen motsvarar 5.700.000 kr.
Länets kommuner har fordran på lån hos Länstrafiken AB. För Krokoms del
motsvarar detta 392.000 kr. Denna fordran föreslås efterskänkas till
Länstrafiken från samtliga kommuner samt Landstinget enligt beslut i
kommunfullmäktige hos respektive organisation.
Sammantaget behövs ytterligare anslag för kollektivtrafik motsvarande
803.000 kr för budget 2012.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 9 februari 2012.
Kommunstyrelsen 22 februari 2012, § 22
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yttrar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Kf § 15 (forts)

Sida
30

Dnr KS 2012-000060

Tilläggsanslag avseende kollektivtrafik 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bevilja
tilläggsanslag avseende kollektivtrafik motsvarande 803.000 kr för 2012.
Finansiering sker ur det budgeterade resultatet för 2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kollektivtrafikmyndigheten
Länstrafiken i Jämtlands län AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
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Dnr KS 2011-000215

Gemensam överenskommelse Jämtlands läns landsting och kommunerna i
Jämtlands län gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar ____
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar anta överenskommelse om samarbete
mellan kommunerna i Jämtlands län och Jämtlands läns landsting.
______

Bakgrund
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ha
överenskommelser om samarbete när de gäller personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på
området. Det innebär att det ställs krav på kommuner och lansting att ingå
formaliserade övergripande överenskommelser.
Överenskommelsen gäller personer i alla åldrar boende i Jämtlands län med
psykiska funktionsnedsättningar. Bestämmelserna syftar till att säkerställa
samarbete kring personer med behov av insatser från både hälso- och
sjukvården och socialtjänst.
Arbetsgruppen för framtagande av gemensam överenskommelse har bestått av
representanter från Regionförbundet Jämtlands län, Jämtlands läns landsting,
Bräcke, Krokom och Östersunds kommuner. Förslaget har granskats av
Brukarrådet Å:R:E, RSMH samt Länsnätverket i psykiatri i Jämtlands län.
Överenskommelse har tagits upp i följande forum:
Fredagsgrupp
13 april
L-IFO
15 april
SVOM
6 april
(beskrivning av forumen finns i överenskommelsen)
Överenskommelsen gäller i tre år och skall årligen följas upp. Vid revidering ska
möjligheten att samordna oeh eventuellt integrera andra överenskommelser
alltid övervägas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Kf § 16 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000215

Gemensam överenskommelse Jämtlands läns landsting och kommunerna i
Jämtlands län gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 juni 2011
Överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och
Jämtlands läns landsting
Kommunstyrelsen 22 juni 2011, § 112
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och
Jämtlands läns landsting.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Regionförbundet Jämtlands län

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
33

Dnr KS 2011-000343

Höjning av den kommunala VA-taxan 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår höjning av den kommunala VA-taxan.
___________________

Bakgrund
Va-taxan har varit oförändrad sedan 2009 och föreslås nu höjas för att kunna
svara upp till de mål som gäller för VA-verksamheten.
Installationen av vattenmätare visar att förbrukningen är betydligt lägre
än vad schablonen angett. Intäktsförlusten är störst för fritidshusen.
Vidare bör en tjänst som va-ingenjör tillsättas för att kunna följa upp
driftkostnader på va-nät och anläggningar där åtgärdsprogram upprättas för att
minimera energikostnader och läckförluster .
Idag är abonnentavgiften 625 kronor och genom att enbart höja den avgiften
med 312 kronor så skulle höjningen ge ett tillskott till driftbudgeten om cirka
850 000 kronor. Alla va-abonnenter får med detta förfarande vara med att
betala lika stor avgift till VA-kollektivet.
På sikt när 75-80 % (idag 45%) av vattenmätarna installerats och vi har en
exaktare överblick av vattenkonsumtionen så är det dags att se över
VA-taxans kubikmeterpris. Idag så ligger kommunens VA-avgift för en
normalvilla på 121:a plats av landets 290 kommuner.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 15 november 2011, § 109
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 163
Yrkanden/förslag
Ingela Rönnestrand, M, yrkar avslag till grundförslaget med anledning av att
avgifterna regleras mot konsumentprisindex, enligt VA taxans §§ 10 och 22. Det
enligt gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige 22 oktober 2008, § 97.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Kf § 17 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000343

Höjning av den kommunala VA-taxan 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige höja den
kommunala VA-taxans abonnentavgift med 312 kronor inkl moms/år. Till
grundförslaget har kommit ett avslagsyrkande.
Ordförande kommer att ställa förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller avslagyrkandet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000020

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, om en fast
årsavgift för tillsyn över receptfria läkemedel, inklusive ett kontrollbesök
som görs planenligt var tredje år, som uttas med 1.550 kronor per år.

2

Årsavgiften tas ut från och med den 1 april 2012.

3
En ordentlig utvärdering görs av taxan inom två år.
_________________________________________________________
Bakgrund
Den 1 november 2009 trädde den nya lagen om handel med receptfria
läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel.
Enligt 20 § lagen om handel med receptfria läkemedel ska kommunen
kontrollera efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen.
Enligt 23 § lagen om handel med receptfria läkemedel får kommunen för sin
kontroll ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel i enlighet med självkostnadsprincipen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad den 28 december 2011
Bilaga 1. Cirkulär 10:28, Alternativ 1, Sveriges kommuner och Landsting
Bilaga 2. Specifikation över vad som ingår i årsavgiften. Kostnad för kontroll
samt kostnad för administration.
Socialnämnden 17 januari 2012, § 1
Kommunstyrelsen den 25 januari 2012, § 4

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Kf § 18 (forts)

Sida
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Dnr KS 2012-000020

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Yrkanden/förslag
Anette Levander Mp, yrkar, i ändring, att bisatsen ”enligt socialnämndens
förslag” stryks i meningen om utvärdering, i förslag till beslut. I övrigt yrkar
Anette Levander, Mp, bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta,
enligt socialnämndens förslag, om en fast årsavgift för receptfria läkemedel,
inklusive ett kontrollbesök som görs planenligt var tredje år, som uttas med
1.550 kronor per år. Årsavgiften tas ut från och med den 1 april 2012. En
ordentlig utvärdering görs av taxan, enligt socialnämndens förslag, inom två år.
Till det har kommit ett ändringsyrkande om att bisatsen ”enligt socialnämndens
förslag” stryks, i meningen om utvärdering.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
ändringssyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, tillsammans med ändringssyrkandet, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Kopia

Justerandes signatur

Sara Larsson, utredare, socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
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Dnr KS 2011-000330

Revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel även
timavgift, livsmedelskontroll
__
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer, enligt bygg- och miljönämndens förslag, att
timavgift för normal offentlig kontroll och godkännandeprövning inom
livsmedelsområdet ska vara 962 kr och gälla från och med 1 april 2012.

2

Kommunfullmäktige fastställer, enligt bygg- och miljönämndens förslag, att
bygg- och miljönämndens timavgift för extra offentlig kontroll och
registrering inom livsmedelsområdet ska vara 851 kr och gälla från och
med 1 april 2012.
_____

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Kf § 19 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000330

Revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel även
timavgift, livsmedelskontroll
___
Genom en översyn av livsmedelstaxan och timavgiften har bygg- och
miljönämnden fått en bättre bild av vilka kostnader som nämnden har för
kontroll och tillsyn inom livsmedelsområdet. I samband med detta har nämnden
även tagit fram kostnadstäckningsgraden för livsmedelskontrollen och för
livsmedelsverksamheten, vilket nämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige
att genomföra. Nämnden har använt sig av SKL:s modell för beräkning av
timavgift, se bilaga.
Beredande förslag
Tjänsteyttrande daterad 15 december 2011
Bygg- och miljönämnden 15 december 2011, § 216
Kommunstyrelsen 25 januari 2012, § 5
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige fastställa
att timavgift för normal offentlig kontroll och godkännandeprövning inom
livsmedelsområdet ska vara 962 kr och att timavgift för extra offentlig kontroll
och registrering inom livsmedelsområdet ska vara 851 kr. Taxan gäller från och
med 1 april 2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000017

Utökning av kommunens låneramar
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar om utökade låneramar för 2012 från
160 mkr till maximalt 200 mkr. Vad gäller budgetramar för tiden från 2013
och framåt behandlas det i budgetberedningen inför 2013 och anges i
budget 2013—2015.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I rambudget för år 2012—2014, sidan 2, beslutspunkt 4, finns angivet vilket
låneutrymme kommunfullmäktige beslutat om för 2012. Under hösten 2011
fattades en muntlig överenskommelse mellan Krokoms kommun och Jämtlands
Läns Landsting om att kommunen ska förvärva fastigheter i Ås; Torsta och
Rösta, på vilka det bedrivs bl.a. Naturbruksutbildning. Köpeskillingen är satt till
drygt 27 mkr. Därutöver finns investeringsbehov i fastigheterna på uppskattningsvis 10 mkr. Övertagandet är planerat att ske vid halvårsskiftet 2012.
Ytterligare förvärv av fastighet i centrala Krokom kan också komma att innebära
investeringar. Mot bakgrund av detta föreslås att kommunens låneramar för
2012 utökas till 200 miljoner kronor (nuvarande beslutad nivå för 2012 är 160
mkr).
Underlag för beslut
Rambudget 2012, beslut i kommunfullmäktige 16 juni 2011
Kommunstyrelsen 25 januari 2012, § 6
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige besluta
om utökade låneramar för 2012 från 160 mkr till maximalt 200 mkr. Vad gäller
budgetramar för tiden från 2013 och framåt behandlas det i budgetberedningen
inför 2013 och anges i budget 2013—2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 20 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000017

Utökning av kommunens låneramar
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
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Dnr KS 2011-000096

Motion - Uppföljning av kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns
äldreboende
_
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar yrkandet, om brukare, med att alla brukare
har en eller flera kontaktpersoner och att vid inflyttning/ankomstsamtal
informeras brukare/anhöriga om kontaktmannaskapet.

2

Besvarar yrkandet, om att dokumentera alla samtal/träffar mellan
kontaktperson och brukare/anhörig som rör just kontaktmannaskapet, med
att dokumentation sker enligt SOSFS 2006:11 ”Grunderna för systematiskt
kvalitetsarbete” gällande området ”handläggning och dokumentation mm
av ärenden som berör enskilda”.
___________________________________________________________
Bakgrund
Jessika Svensson (V) yrkar i motion att Krokoms kommun följer upp
kontaktmannaskapet genom årlig brukarenkät, samt att tillsynerna ser över att
- Alla brukare har en kontaktperson.
- Anhöriga och brukaren vet vem denna är, t ex kan namn och foto finnas på
rummet.
- Det finns bokfört antal samtal/träffar mellan kontaktperson/brukare-anhörig
som rör just kontaktmannaskapet.
Alla brukare inom Krokoms kommuns äldreboenden har en eller flera
kontaktpersoner. Inget av kommunens äldreboenden har foton på
kontaktpersonerna på rummen men på Blomstergården och Hällebo finns
namnet på kontaktpersonen angivet. Solbacka kommer inom kort att göra lika.
Alla samtal som gäller brukarens vård och omsorg dokumenteras. Kontakter
mellan kontaktperson och anhörig som genomförs vid t ex vårdplaneringar
dokumenteras enligt gällande rutiner – HSL/SoL. Övriga kontakter som tas
gällande löpande vård och omsorg dokumenteras i genomförandeplan samt om
ärendet är av övrig informationskaraktär i undersköterskornas rapportblad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Kf § 21 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000096

Motion - Uppföljning av kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns
äldreboende
_
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2011
Motion angående uppföljning av kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns
äldreboenden
Socialnämnden 6 december 2012, § 156
Kommunstyrelsen 25 januari 2012, § 7
Yrkanden/förslag
Mona Puttick, V, yrkar bifall till motionen.
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen med att alla brukare har en eller flera kontaktpersoner och att vid
inflyttning/ankomstsamtal informeras brukare/anhöriga om kontaktmannaskapet
samt att dokumentation sker enligt SOSFS 2006:11 ”Grunderna för systematiskt kvalitetsarbete” gällande området ”handläggning och dokumentation m m
av ärenden som berör enskilda”. Till grundförslaget har kommit ett
bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition, på grundförslaget mot bifallsyrkandet till motionen, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för
eget yrkande.
Kopia
Justerandes signatur

Motionsställaren
Socialnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012

Sida
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Dnr KS 2011-000222

Motion angående möjligheterna att själv, och/eller tillsammans med
näringslivet/turistorganisationer/föreningslivet, ta över S/S Thomée från
Östersunds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen.
___________

Bakgrund
Vänsterpartiet i Krokom har inkommit med en motion där man vill att Krokoms
kommun utreder möjligheterna att själv, och /eller tillsammans med
näringslivet/turistorganisationer/föreningslivet, ta över S/S Thomée från
Östersunds kommun.
Frågan har utretts som redovisas nedan;
Investeringskostnad : S/S Thomée beräknas säljas till högstbjudande i en
öppen eller sluten upphandling. Den har idag ett skrotvärde på 900.000 kr,
men enligt expert i branschen så betingar den ett värde av några miljoner på
den öppna marknaden.
Driftskostnad: En beräkning som Östersunds kommun gjort lyder så här:
Thomée kostar ca 650.000- 750.000 kronor per år i drift för kommunen.
Omsättningen har varit ca 1,25 miljoner där 650.000 kr varit ett driftsbidrag från
kultur- och fritidsnämnden, intäkterna har legat på ca 600.000 kr, med
trafik startad i Badhusparken.
Eftersom det är passagerartrafik så är regelverket ganska omfattande.
Driftsansvarig organisation blir ju redare för båten och måste ha en godkänd
säkerhetsorganisation samt ha ett säkerhetsledningssystem (ISM Code som all
skeppstrafik har). Administrationen runt båten är ganska betungande. För att
kunna få in ovanstående intäkter krävs cirka 0,5 tjänst inklusive
administration, marknadsföring, kontakter med Trafikverket etc. Detta då med
en centralt belägen startplats som Badhusparken i Östersund.
All personal på båten skall vara behöriga. Från jungmän till skeppare. Det är
särskilt svårt att få tag på behöriga maskinister. Östersund har de senaste två
åren hyrt in maskinist från Stockholm eftersom det inte finns tillräckligt många
lokalt. Två av deras maskinister är 68 respektive 74 år gamla och lär knappast
vara intresserade i särskilt många år till.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
29 februari 2012
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Dnr KS 2011-000222

Motion angående möjligheterna att själv, och/eller tillsammans med
näringslivet/turistorganisationer/föreningslivet, ta över S/S Thomée från
Östersunds kommun
Trafikverket (Sjöfartsavdelningen) certifierar både båt och organisation.
Inspektioner av båten sker varje år enligt en "periodlista", dvs man går igenom
olika punkter i båten.
Om Krokoms kommun skulle ta över driften behövs bla ett passagerarfartygscertifikat av Trafikverket. Det får man efter att de har inspekterat rederiets
organisation och ISM Code.
Löpande underhåll för att klara Trafikverkets inspektioner är ca 150.000 kr per
år. Tillkommer kosmetiskt underhåll som bedöms vara ca 1 miljon på en
femårsperiod.
En sak som är bra att veta är att även organisationen runt S/S Östersund har
svårt att få tag på behörig personal. Det är nog nyckelfrågan i det här fallet.
Beredande förslag
Kommunstyrelsen 25 januari 2012, § 8
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller grundförslaget.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Mats Hurtig, kultursamordnare
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2011-000211

Motion angående barnfattigdom
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, att avslå
förslaget att generellt bevilja bistånd till skolbarn för inköp av dator då
behovet får bedömas i varje enskilt fall med hänsyn till barnperspektivet.

2

Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, avslå
förslaget om rätt för familjer med barn över 15 år inneha moped till
ett värde av 10.000 kronor utan krav på att den skall realiseras då behovet
får bedömas i varje enskilt fall med hänsyn till barnperspektivet.

3

Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, besvara
förslaget om extra bistånd med att behovet redan bedöms, i varje
enskilt fall, med hänsyn till barnperspektivet.
_________________________________________________________
Bakgrund
Judith Hult (S) yrkar i motion att det i socialnämndens ”Riktlinjer och vägledning
för ekonomiskt och övrigt bistånd” ska anges att familjer där barn stadigvarande
bor ska beviljas bistånd för inköp av dator, familjer med barn över 15 år ska ha
rätt att inneha moped till ett värde av 10 000 kronor samt att extra bistånd till
julklappar ska utgå till barnfamiljer som är beroende av försörjningsstöd.
I Socialstyrelsens riktlinjer finns inga rekommendationer specifikt för julklappar
eller andra presenter. Generellt är tanken med försörjningsstöd att det ska vara
ett kortsiktigt och tillfälligt behov. Vid långvariga behov påverkas å andra sidan
hushållet av att under lång tid ha avstått från allt som inte är direkt nödvändigt.
En annan aspekt vid bedömningen om extra försörjningsstöd till julklappar är att
vi lever i ett mångkulturellt samhälle vilket innebär att man enligt likställighetsprincipen behöver ta hänsyn till andra högtider än julen.
Om behovet av ekonomiskt bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande
månader eller om det finns andra särskilda skäl bör möjligheten att realisera
eventuella tillgångar påverka rätten till ekonomiskt bistånd. En tillgång bör dock
endast påverka rätten till bistånd om det har ett betydande värde och om
överskottet vid en försäljning motiverar åtgärden. Kapitalvaror som vanligtvis
finns i ett hem, t ex TV, video, stereo och dator bör i regel inte påverka rätten till
ekonomiskt bistånd om varornas värde är skäligt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 23 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2011-000211

Motion angående barnfattigdom
En tillgång som den biståndssökande inte vill sälja kan vara skäl att neka
ekonomiskt bistånd men kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap 2 § SoL
kvarstår alltid. Det innebär att socialtjänsten i normalfallet inte kan vägra att
tillgodose akuta hjälpbehov med hänvisning till att den enskilde kan sälja sina
tillgångar.
Av länets kommuner är det endast Ragunda kommun som har riktlinjer gällande
ekonomiskt bistånd till barnfamiljer som får extra bistånd till julklappar. Övriga
kommuner gör individuella bedömningar i varje enskilt fall.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2011
Motion angående barnfattigdom
Socialnämnden 6 december 2011, § 159
Kommunstyrelsen 25 januari 2012, § 9
Yrkanden
Judith Hult, S, yrkar bifall till motionen.
Britt Carlsson, S, yrkar bifall till motionen.
Katarina Rosberg, S, yrkar bifall till motionen.
Elisabeth Svensson, M, yrkar bifall till grundförslaget.
Jenny Palin, S, yrkar bifall till motionen.
Mona Puttick, V, yrkar bifall till motionen.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Gabriella Carlsson, S, yrkar bifall till motionen.
Christer Toft, S, yrkar bifall till motionen.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 23 (forts)
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Dnr KS 2011-000211

Motion angående barnfattigdom
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C, Anton Moberg, M och Karin Wallén, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag på punkt 1 och 2 i
motionen samt besvarande av punkt 3 i motionen. Till grundförslaget har
kommit yrkanden om bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, avslag på punkt 1 och 2 i motionen samt
besvarande av punkt 3 i motionen mot bifall till motionen, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Votering begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller motionen röstar
Nej.
Med 25 Ja och 20 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
grundförslaget.
_____
Resrvation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Motionsställaren
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000097

Ägardirektiv 2013 Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktige ajournerar sig, kl 17.10-17.20, för en bensträckare.
Owen Laws, Mp, 1:e vice ordförande i direktionen för Jämtlands
Räddningstjänstförbund tar upp att nuvarande ägardirektiv är väldigt statiska.
Frågan är vilken nivå direktiven ska ligga på exempelvis så har förbundet inlett
en översyn av brandstationernas stora behov av förbättrad arbetsmiljö. Är det
en ambitionshöjning som ska in i ett ägardirektiv.
Rolf Lilja, S, tar upp frågan om att förbundet bör upprätta egna policyer.
Owen Laws, Mp, säger att förbundet upprättar egna policyer men ska de
nämnas i ägardirektiven. När de ska revideras upprättar vi egna men till dess är
det Östersunds kommuns dokument.
Maria Söderberg, C, säger att då förbundet nu är utökat bör även antalet
revisorer ses över.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000098

Ägardirektiv 2013 Jämtlands Gymnasieförbund
Leif Olsson, C, säger att Gymnasieförbundets direktion är en nämnd som ser till
att det löpande fungerar. I direktionen sitter, från kommunen, också Maria
Jacobsson, S. Man strävar efter att ha hög kvalité och attraktiva utbildningar.
Det har varit en nedgång av antalet elever och det är svårt att hålla ekonomin.
Konkurrensen med friskolorna finns ju också. Gymnasieförbundet har klarat sig
relativt bra. Man har relativt stora klasser för att hålla priset per elevplats nere.
Det är Gymnasieförbundets priser som är gällande mot friskolorna. Det är bra
att få med Grönt Center i Ås. Viktigt är också uppföljningen av elever från vår
kommun.
Maria Söderberg, C, lägger till information från ägarsamråd i januari 2012. Där
fördes ekonomidiskussioner med anledning av färre elever i gymnasiet. Maria
Söderberg är negativ till ytterligare besparingar på grund färre elever.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000099

Ägardirektiv 2013 Krokomsbostäder AB
Lisa Sallin, M, ordförande i Krokomsbostäder AB, säger att styrelsens uppdrag
utgår från ägardirektiven. Styrelsen är redovisningsskyldig till ägaren,
kommunen. I styrelsen återkommer man ofta till ägardirektiven om hur de bäst
kommer till gagn samt företagets bästa. Med hjälp av energisparprogrammet
sänker bolaget energikostnaderna.
Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 att anta den nya lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag. Den innebär att bolagen i allmännyttigt syfte
ska förvalta fastigheter med bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt,
främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet
till boendeinflytande och inflytande i företaget.
Företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket
innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att
driva företag i vinstsyfte. Samtidigt klargörs att ett affärsmässigt perspektiv är
förenligt med ett aktivt samhällsansvar. Ägarna kan alltså inte beordra företaget
att vidta åtgärder som är olönsamma. Hyreskollektivet kan inte beskattas mer
än en gång.
Jörgen Blom, V, undrar om bolaget ska kommunaliseras och hur formuleras en
ägaridé och ett ägardirektiv som är så aktivt som möjligt.
Britt Carlsson, S, säger att den nya aktiebolagslagen gör att bolaget gagnas
främst. Det borde vara de boende som gagnas mest. De nuvarande ägardirektiven är inte tillämpliga längre med den nya lagen.
Yttrar sig gör också Göte Norlander, C och Owen Laws, Mp.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 27
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Dnr KS 2012-000100

Val
1

Bent-Ove Johanssons, S, begäran om entledigande godkännes.

2

Till ny ersättare i socialnämnden, istället för Margareth Beimark, S, väljes
Ylva Salomonsson, S.

3

Till ny ersättare i socialnämnden, istället för Bengt-Ove Johansson, väljs
Sofia Mattsson, S.

4

Till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Stefan Wikén, S, väljs Mi
Bringsaas, S.

5

Till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Mi Bringsaas, S, väljs Birger
Backlund, S.

6

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, efter Stefan Wikén, S,
väljs Gunilla Sjögren, S.

7

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden, efter Gunilla Sjögren, S,
väljs Viveca Asproth, S.

8
Till ny ersättare i Krokomsbostäder AB, för M, väljs Tommy Sjödin, M.
_____________________________________________________________
Bengt-Ove Johansson, S, har inkommit med begäran om entledigade från sitt
uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Val som kommunfullmäktige ska ta ställning till vid dagens möte.
Ersättare i socialnämnden, istället för Margareth Beimark, S.
Ledamot i kommunstyrelsen, istället för Stefan Wikén, S.
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden, istället för Stefan Wikén, S.
Ersättare i Krokomsbostäder, för Moderaterna.
_____
Kopia

Justerandes signatur

De valda
De avgångna
Förtroendemannaregistret, Birgitta Eriksson
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000063

Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 120109, Överförmyndarnämndens
öppettider 2012

2

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 111027-28

3

Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 111215-16

4

Socialnämnden: 120123, kvartalsrapport till Socialstyrelsen - SoL och
LSS, kvartal 4-2011

5

Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 120127

6

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: protokoll 120123

7

Regionförbundet Jämtlands län: nyhetsbrev, februari 2012

8

Dnr 28
Privatperson: 111130, det finns kommuner som har förstått, om strålning
från trådlösa nätverk

9

Privatperson: 120202, trådlösa nätverk är olämpliga

10

11

12
Justerandes signatur

Dnr KS 11/208
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 111213, § 118 ang medborgarförslag om översyn/komplettering av skyltning till
serviceinrättningar samt förbättrade parkeringsmöjligheter i Krokoms
centrum
Dnr KS 11/348
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 111213, § 119 ang medborgarförslag om gratis tomter i Trångsviken med flera förorter
Dnr KS 11/357
Krokoms kommuns revisorer: revisionsrapport Löneadministrativa rutiner
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Kf § 28 (forts)
Meddelanden
13

A

B

C

D

E

F

G

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen – anmälan av ej färdigberedda ärenden:
Dnr KS 10/063
Motion från Sture Marklund, V, om kommunägda vindkraftverk.
Motionen går till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid
fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/118
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om frukost på
skolan. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28
april 2010. Återremitterades vid fullmäktige 7 december 2011.
Dnr KS 10/121
Medborgarförslag om lekplats och belysningsstolpar samt sönderkörda
trottoarer och skyltar i Krokoms samhälle. Förslaget remitteras till
Krokomsbostäder AB för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid
fullmäktiges möte den 9 juni 2010.
Dnr KS 10/202
Motion från Sture Marklund, V, om Önsjöns badplats. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid fullmäktiges
möte den 29 september 2010.
Dnr KS 11/093
Medborgarförslag om cykelväg Ås - Dvärsätt/Krokom samt säkra
överfarter i Ås. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
beslut i fullmäktige senast oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj
2011.
Dnr KS 11/133
Motion från Mi Bringsaas, S, ”Med tillgänglighet i tankarna”. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att beslutas i fullmäktige
senast oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/175
Medborgarförslag om iordningställande av lokal för flottningsmuseum
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande och beslut i
nämnden senast den 13 december 2011.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Kf § 28 (forts)
Meddelanden

H

I

J

K

L

M

N

Justerandes signatur

Dnr KS 11/204
Medborgarförslag om Science center, KOMTEK i Krokoms kommun,
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande och beslut i
nämnden senast i april 2012.
Dnr KS 11/205
Medborgarförslag om fler seniorlägenheter i centrala Krokom remitteras
till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast april
2012. Förslaget är lämnat för yttrande till Krokomsbostäder samt
gruppen för mellanboende.
Dnr KS 11/207
Medborgarförslag om ”Byutvecklingsplan för Krokoms samhälle”
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande och
beslut i styrelsen senast i juni 2012.
Dnr KS 11/210
Medborgarförslag om konsekvensanalys som instrument under
beredning av verksamhetsförändringar inom skola remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande och beslut i styrelsen senast den 16
november 2011. För yttrande hos administrativ chef i samverkan med
barn- och utbildning.
Dnr KS 11/277
Medborgarförslag om fastighet för el- och tekniköverkänsliga, i
kommunen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2012. För yttrande hos
samhällsbyggnads samt gruppen för seniorboende.
Dnr KS 11/279
Medborgarförslag – Förändring kring campingplatsen i Krokom. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inom ett år.
Samhällsbyggnadsnämnden tar själv beslutet.
Dnr KS 11/293
Medborgarförslag avseende upprustning av gatu- och vägnätet inom
Krokoms samhälle. remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2012. Hos samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Kf § 28 (forts)
Meddelanden

O

P

Q

R

S

T

U

Justerandes signatur

Dnr KS 11/320
Motion från Sverigedemokraterna om att övergå till digitalt format
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast
den 24 oktober 2012.
Dnr KS 11/340
Motion från Vänsterpartiet om ”Gamla Konsum” som mötesplats
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast
den 24 oktober 2012.
Dnr KS 11/355
Medborgarförslag – Höj avgiften för tömning av sopkärl och sänk den
fasta avgiften i motsvarande grad. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande inom ett år. Samhällsbyggnadsnämnden tar själv beslutet.
Dnr KS 11/360
Motion från Rolf Lilja, S, om ”Nytt badhus i Krokom”. Besvaras senast i
kommunfullmäktige den 28 november 2012. Hos samhällsbyggnadsnämnden för beredning tillsammans med andra berörda nämnder.
Dnr KS 11/361
Motion från Christer Toft, S, om ”Rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget”. Besvaras senast i
kommunfullmäktige den 28 november 2012. Hos socialnämnden för
beredning.
Dnr KS 12/040
Motion – Översiktsplanering i Ytterån remitteras till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige
senast i februari 2013.
Dnr KS 12/073
Medborgarförslag – Krokomsrondellen remitteras till bygg- och
miljönämnden som själv tar beslut i ärendet, senast i februari 2013.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Kf § 28 (forts)
Meddelanden
Dnr KS 12/072
Medborgarförslag – Sång- och musikunderhållning på Blomstergården
remitteras till socialnämnden som själv tar beslut i ärendet, senast i
februari 2013.
_____
V

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kf § 29
Avslutning
Ordförande tackar för ett härligt fullmäktige och förklarar mötet avslutat.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
57

KROKOMS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida

Kommunfullmäktige
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1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 23
§

L
L
L
L
L
L
L
E

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén (Marcus Färnström)
Elisabeth Svensson
Anton Moberg
Ingela Rönnestrand
Tomas Orell till 17.40
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Marcus Färnström
Johnny Olofsson
Tommy Sjödin
Linus Kimselius
Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson
Mikaela Munck af Rosenschöld
Hans Åsling
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén till 18.00
Göte Norlander
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson till 16.15 (Jonne Danielsson)
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson från 16.15

L
(E)

Ja

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 23
§

L

Ja

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

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Lena Persson
Marita Lind

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Jenny Palin
Eva Handmark till 17.00 (Yvonne Rosvall)
Sven Wadman (Alf Edfeldt)
Mi Bringsaas
Peter Grundström (Ensio Gustavsson)
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsén
Marina Edfeldt (Anki Syversen)
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
Pär-Erik Berglund till 17.30
Judith Hult
Ulla Jönsson
Alf Edfeldt till 17.15 (Karin Juleshaug)
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall fr 17.00
Ove Norrman
Karin Juleshaug fr 17.15
Rune Olofsson
Lollo Ljuslin
Ensio Gustafsson
Anki Syversen

(E)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

(E)

E
E

Nej
Nej

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

29 februari 2012

3

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 23
§

L
L
L

Nej
Nej
Nej

L
L
L

Ja
Ja
Ja

L
(E)

Ja

41 L
4E
45

25 Ja
20 Nej
45

§

Anteckningar

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

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

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson till 15.00 (Åke Winther)
Åke Winther från 15.00
Clas Sundberg
Vid upprop

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

