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Kf § 47

Dnr 2013-000079

Kungörelse och kallelse
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna till dagens möte och
öppnar sammanträdet klockan 10.00.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 4 juni och kallelsen har skickats till ledamöter och
ersättare den 30 maj 2013. Två kompletterande utskick har också gjorts.
_____
Vid upprop noteras 36 ledamöter och 8 ersättare.
_____
Fullmäktige får information enligt följande;
*

Utredning bolagisering av kommunfastigheter, Kenneth Karlsson,
samhällsbyggnadschef

*

Presentation av förskolans och grundskolans verksamheter, Birgitta
Lundgren, barn- och utbildningschef och Kajsa Eklund,
verksamhetschef skola

*

Aktuellt från kommunfullmäktiges presidium, Gunnar Hellström, C,
ordförande:
- Medborgarcafé i Änge
- Säkerhetsarbete
- Medborgardialog
- Bygg- och miljö informerar om sin verksamhet vid fullmäktige 25
september
- Skolcafé måndag 17 juni kl 14.30
- Medborgarcaféer i höst i Hotagen och Kaxås

*

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, C, ordförande
- Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Håkan Larsson, C
- ”Mötesplats Krokom” Göte W Swén, M, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande samt Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef
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Dnr 2013-000079

Kungörelse och kallelse
_____
En fråga, om vattenmätare, är anmäld som får ställas.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch kl 12.15-13.00, för kaffe
kl 15.10-15.35, för överläggningar kl 16.30-16.45 och för överläggningar kl
17.15-17.30.
_____
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Kf § 48

Dnr 2013-000082

Allmänhetens frågestund
Kommuninvånare frågar om hur man tänker lösa plats för olika aktiviteter
vid ”Mötesplats Krokom”.
Göre W Swén, M, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, svarar.
______
Kommuninvånare frågar om valmöjligheter då eventuell nedläggning av
pedagogisk omsorg, dagmammor, kommer att ske.
Karin Wallén, C, barn- och utbildningsnämndens ordförande, svarar.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Rolf Lilja, S.
_____
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Kf § 49

Dnr 2013-000101

Medborgarförslag - Busskort och fritidskort till alla
elever
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Förslagsställarna visar på en svårlöst orättvisa, som kommunen är väl
medveten om. Tyvärr skulle medborgarförslaget bli alltför dyrt att
genomföra rakt av idag. Men kommunen har börjat en övergripande
översyn av kollektivtrafiken, som inleds med ett arbete med att se om
skolskjutsar och vanlig busstrafik kan kombineras för att både spara
pengar och skapa flera möjligheter att resa. Samtidigt utreder vi
möjligheten att låta alla ungdomar åka buss gratis året runt. Det är för
tidigt att lova något, men vi hoppas utredningarna ska visa på en
lösning.
Idag går det 443 elever i årskurs 7 till 9. Av dessa har 193 elever som
har elevkort. Elevkortet höjs från 630 till 700 kronor/månad från och
med höstterminen 2013. Med elevkortet får eleverna åka två gånger per
dag. Länskort för ungdomar mellan 7 till 20 år kostar 820
kronor/månad, och man får åka fritt inom länet.
Det innebär att det blir en merkostnad/år, för att ge alla högstadieelever
länsungdomskort, med 2.281.600 för årskurs 7 – 9.
2

Alla medborgarförslag, som kommer från elever, besvaras också med
ett personligt brev.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Medborgarförslaget, ”Busskort och fritidskort till alla elever”
återremitterades vid fullmäktige den 2 maj 2013.med motivering att svaret
skulle ges utifrån frågan, som gäller elever i årskurserna 7-9.
Det påpekas att siffrorna som presenterades i föregående tjänsteutlåtande var
kostnader för alla ungdomar att åka gratis. Medan medborgarförslaget
handlar uttryckligen om bara högstadieelever.
Kollektivt resande sker i Krokoms kommun i flera olika former:
- Det som kallas för kollektivtrafiken är de tåg, bussar och taxibilar som går i
linjetrafik, som alla får köpa biljett och åka med på. De har ett linjenummer t
ex buss 154.
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Dnr 2013-000101

Medborgarförslag - Busskort och fritidskort till alla
elever
- Skolskjutsar är de bussar och taxibilar som skjutsar till skolan. Ingen annan
får åka med.
- Färdtjänst är särskilda bilar som kan beställas av de som har särskilda
behov och har fått kommunalt beslut om att få åka färdtjänst. Färdtjänsten
ska beställas i förväg, och ingen annan får åka med.
2012 kostade kollektivtrafiken Krokoms kommun 6,2 mkr. Landstinget
betalade ungefär lika mycket eftersom i Jämtlands län delar kommunerna
och Landstinget på kostnaderna för kollektivtrafiken. Tillsammans täcker
bidragen från kommunerna och landstinget ungefär 60% av
kollektivtrafikens kostnader. Resten betalar resenärerna när de köper
biljetter.
Det innebär att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i Krokoms
kommun är nästan 3 gånger mer än vad Krokoms kommun betalar, dvs 6,2
mkr x 2 + 5,0 mkr (40%) = 17,4 mkr
Sedan 2009 har kostnaderna för enbart kollektivtrafiken ökat för Krokoms
kommun med närmare 65%. Det är en kostnadsutveckling som är djupt
oroande, och som verkar fortsätta.
2012 kostade skolskjutsar och elevkort Krokoms kommun 11,9 mkr + 3,9
mkr = 15,8 mkr. Skolskjutsar upphandlas enligt lagen. En upphandling
pågår, och vi befarar att kostnaderna kan komma att öka med flera miljoner
kronor.
2012 kostade färdtjänsten Krokoms kommun 4,8 mkr. Även färdtjänst håller
på och upphandlas för kommande år, och befaras bli dyrare.
Det innebär att kollektivt resande kostade Krokoms kommun i avrundade
summor sammanlagt 6,2 + 15,8 + 4,8 = 26,8 mkr 2012.
Detta kan jämföras med Barn- och utbildningsnämndens totala budget 2012
på 243,2 mkr, och kommunens sammanlagda budget 2012 på 736,6 mkr.
Vi tror att det måste gå att få ut mer för pengarna, och därför håller Krokoms
kommun på att utreda möjlighet att lägga ihop kollektivtrafiken
(linjetrafiken), skolskjuts och kanske även delar av färdtjänsten. Detta en del
av en övergripande översyn av kollektivtrafiken i kommunen som kommer
att genomföras.
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Medborgarförslag - Busskort och fritidskort till alla
elever
Kommunen kommer även att se över vad det skulle kosta att låta alla
ungdomar mellan 6-19 år åka buss gratis, som Åre kommun gjort. De
preliminära siffrorna visar tyvärr att detta skulle kosta 5-6 miljoner kronor
att genomföra, men det är möjligt att kostnaderna kan bli lägre i samband
med en överflyttning av skolskjutsar till linjetrafik.
Förslagsställarna föreslår följande:
”Det är orättvist för att inte alla har möjligheten att köpa fritidskort. Alla
elever borde ha samma möjlighet att ta sig till och delta i olika aktiviteter.
Bättre för miljön om alla åker buss. Miljön tar skada om alla åker varsin bil
till sina aktiviteter. Vi vill att ni tittar på möjligheterna och genomför det så
att alla högstadieelever i krokoms kommun får samma möjligheter att resa.”
Utredning efter återremitteringen
Idag går det 443 elever i årskurs 7 till 9. Av dessa har 193 elever som har
elevkort. Elevkortet höjs från 630 till 700 kronor/månad från och med
höstterminen 2013. Med elevkortet får eleverna åka två gånger per dag.
Länskort för ungdomar mellan 7 till 20 år kostar 820 kronor/månad, och man
får åka fritt inom länet.
Det innebär att det blir en merkostnad/år, för att ge alla högstadieelever
länsungdomskort, med 2 281 600 för årskurs 7 – 9.
Kostnad för länsungdomskort
443 x 820 x 10 = 3 632 600
Kommunens kostnad i dag för elevkort
193 x 700 x 10 = 1 351 000
Merkostnad
3 632 600 – 1 351 000 = 2 281 600
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Dnr 2013-000101

Medborgarförslag - Busskort och fritidskort till alla
elever
Underlag för beslut

Kommunstyrelsen 11 juni 2013, § 124
Tjänsteutlåtande 5 juni 2013
Kommunfullmäktige 2 maj 2013, § 21,där ärendet blev återremitterat
Medborgarförslag – Busskort och fritidskort till alla elever.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Britt Carlsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att medborgarförslaget
besvaras samt att alla medborgarförslag från elever också besvaras med ett
personligt brev.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, f v b förslagsställare med personligt
brev
Thomas Jonsson, reseplanerare
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Dnr 2013-000107

Medborgarförslag - Föllinges fritidsledartjänst utökad
till 100 %
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att barn- och
utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över verksamheten för
fritidsledartjänsten för att eftersträva en likvärdig fördelning av resurser
mellan de olika skolorna och fritidsgårdarna.
____
I Krokoms kommun finns fritidsledare på 7-9 skolorna. I Änge, Ås och i
Föllinge erbjuds även elever i årskurs 6 att ta del av fritidsledarens tjänst.
Fördelningen av fritidsledartjänster ser ut som följer:
Nyheden: 70 % dagtid och 30 % kvällstid. Antal elever är 232 i årskurs 7-9.
Ås: 75 % dagtid och 25 % kvällstid. Antal elever är 95 årskurs 7-9 och 40 i
årskurs 6
Änge: 75 % dagtid och 25 % kvällstid. Antal elever är 91 årskurs 7-9 och 8 i
årskurs 6.
Föllinge: 50 % dagtid och 25 % kvällstid. Antal elever är 51 i 7-9 och 9 st i
årskurs 6.
Nälden: 25 % kvällstid. Fritidsgården är endast öppen kvällstid eftersom
eleverna går på Nyheden eller i Änge.
Till detta kommer även en ytterliggare timresurs på alla fritidsgårdar på
kvällstid.
Denna tilldelning gör att det inte är möjligt att ha fritidsledare tillgänglig alla
dagar i Föllinge.
För eleverna innebär det en trygghet att ha en extra vuxen att vända sig till.
För att få en likvärdighet för eleverna i kommunen föreslår förvaltningen att
en översyn av verksamheten för fritidsledare .
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Dnr 2013-000107

Medborgarförslag - Föllinges fritidsledartjänst utökad
till 100 %
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Utökad fritidsledartjänst
Tjänsteutlåtande 25 april 2013
Barncheck
Kommunstyrelsen 29 maj 2013, § 105
Propositionsordning
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget med att barn- och utbildningsförvaltningen har fått i
uppdrag att se över verksamheten för fritidsledartjänsten för att eftersträva en
likvärdig fördelning av resurser mellan de olika skolorna och fritidsgårdarna.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, f v b förslagsställare med personligt
brev
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2013-000106

Medborgarförslag - Datan i skolan, eluttag i elevskåpen
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det pågår
arbete för att hitta en lösning med laddstationer på 7-9-skolorna i
Krokoms kommun.
_____
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att skolorna ska utrusta elevskåpen med
eluttag, för att på så sätt, under skoldagen, kunna underhållsladda
elevdatorer.
Arbete med att hitta en lösning för detta har gjorts där barn- och
utbildningschef Birgitta Lundgren varit i kontakt med Jämtlands Gymnasium
för att, med hjälp av elprogrammet, ställa i ordning laddstationer på de fyra
aktuella skolorna. I uppdraget kan man lägga till alternativet att bygga in
uttag i elevskåpen. Skulle det visa sig att det inte är praktiskt möjligt att göra
det, finns ett alternativ, nämligen säkerhetsskåp med individuellt låsbara fack
för 8 (dagspris 12523 kr/st), 16 (dagspris 20836 kr/st) eller 32 laptops
(dagspris 37325 kr/st). Med en volym av uppskattningsvis 500 elevdatorer
fördelade på 4 skolor skulle det innebära att det behövs ca 18 stora
säkerhetsskåp med individuellt låsbara fack, vilket skulle innebära en
kostnad av 671 850 kr. Medel till en sådan investering finns inte avsatta
inom nuvarande investeringsbudget.
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Datan i skolan
Barncheck.
Tjänsteutlåtande 26 april 2013
Kommunstyrelsen 29 maj 2013, § 106
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med att det pågår arbete för att hitta en lösning
med laddstationer på 7-9-skolorna i Krokoms kommun.
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Dnr 2013-000106

Medborgarförslag - Datan i skolan, eluttag i elevskåpen
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, f v b förslagsställare med personligt
brev
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2013-000099

Medborgarförslag - Frukost på skolan
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Kommunfullmäktige är
positiv till förslaget men ser inte att det är möjligt att genomföra
under rådande ekonomiska ramar. Möjlighet till att köpa frukost finns
vissa dagar på våra högstadieskolor. De som idag har 5 mil eller mer får
frukost och mellanmål på skolan. Barn- och utbildningsnämnden har
givit sin förvaltning i uppdrag att utreda kostnaden för frukt i skolan.
_____
Bakgrund
Medborgarförslag har inkommit från elever vid Nyhedens skola angående
införande av fri frukost till samtliga elever som så önskar. Genom att äta
frukost fyller eleverna på sitt energiförråd, blir piggare och mer aktiva på
lektionerna. Alla elever äter inte frukost hemma.
Antalet elever är ca 1670 st/dag, förutom de som erbjuds frukost inom
skolbarnsomsorgen. Livsmedelskostnaden per portion är 6,00 kronor vilket
innebär en ökad kostnad om 1 800 000 kr. Utökad arbetstid blir ca 1 timme
per dag och skola vilket innebär en ökning av personalkostnader med
600 000 kr årligen. Fri frukost innebär en kostnad för
samhällsbyggnadsavdelningen med totalt 2,4 miljoner kronor.
Förslaget innebär att skolskjutsar måste tidigareläggas eftersom eleverna ska
äta frukost innan skoldagen startar. Alla elever vill inte ha frukost i skolan,
men kan tvingas att komma tidigare till skolan och i det fallet behöver de
tillsyn. Det medför en ökad personalkostnad för barn och utbildning.
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Frukost på skolan
Barncheck.
Tjänsteutlåtande 24 april 2013
Kommunstyrelsen 29 maj 2013, § 107

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 juni 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 52 (forts)

Dnr 2013-000099

Medborgarförslag - Frukost på skolan
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget. Kommunfullmäktige är positiv till förslaget men ser
inte att det är möjligt att genomföra under rådande ekonomiska ramar.
Möjlighet till att köpa frukost finns vissa dagar på våra högstadieskolor. De
som idag har 5 mil eller mer får frukost och mellanmål på skolan. Barn- och
utbildningsnämnden har givit sin förvaltning i uppdrag att utreda kostnaden
för frukt i skolan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, f v b förslagsställare med personligt
brev
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2013-000103

Medborgarförslag - Fler sommarjobb i kommunen,
feriejobb
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att feriejobb även
ska gälla ungdomar i årskurserna 7 och 8.
________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån
för egna yrkanden.
_____
Bakgrund
Medborgarförslag har kommit in från en ungdom om att sommarjobb i
kommunen ska erbjudas till elever i årskurserna 7 och 8. Förslagsställaren
vill också att marknadsföringen av feriejobben ska bli bättre.
Feriejobb är en möjlighet som Krokoms kommun erbjuder ungdomar i
årskurs 9 samt årskurserna 1 och 2 på gymnasiet. Ungdomarna får jobba 5
timmar per dag i tre veckor, på en plats i någon kommunal verksamhet.
Jobben är indelade i tre perioder under sommaren. Tanken med feriejobb är
att ungdomarna ska få en inblick i arbetslivet och få arbetslivserfarenhet.
Nuvarande budget för feriejobb ger bara möjlighet att erbjuda feriejobb till
tre årskurser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 mars 2013
Socialnämnden 9 april 2013
Kommunstyrelsen 29 maj 2013, § 109
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar att feriejobb även ska erbjudas ungdomar i årskurs 8.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkande.
Elisabeth Svensson, M, yrkar bifall till grundförslaget, som föreslår avslag
till att feriejobb även ska erbjudas elever i årskurserna 7 och 8.
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Dnr 2013-000103

Medborgarförslag - Fler sommarjobb i kommunen,
feriejobb
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkande.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget om att feriejobb även ska gälla ungdomar i årskurserna 7
och 8. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att feriejobben även ska
gälla elever i årskurs 8.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, f v b förslagsställare med personligt
brev
Barn- och utbildningsnämnden
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Medborgarförslag - Mer levande park i Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att kommunen
vill uppmuntra initiativ som syftar till utomhusaktiviteter för alla
åldrar. Trots mycket begränsade resurser kan det vara möjligt att
genomföra delar av de uppslag som presenteras i förslagen.
För att lyfta och föreslå förbättringsåtgärder i Krokoms centrum har en
”Centrumgrupp” bildats, gruppen träffas med cirka två månaders
mellanrum och representeras av näringslivet samhällsföreningen,
ungdomsrådet med flera.
Vid mötet som planerats till juni månad kommer medborgarförslagen
att tas upp. Kostnadsberäkningar får visa om och i så fall vilka åtgärder
som är möjliga att rymmas inom budget för utemiljön i Krokom.
2

Representanter för förslagsställarna bjuds in till mötet med
”Centrumgruppen.

Bakgrund
Ungdomar i kommunen har lämnat in ett medborgarförslag om parken i
Krokoms samhälle.
De tycker att parken är tråkig och vill att den utrustas med cykel- och
skateboardbana och skidlekplats. Då skulle parken bli mer inbjudande och
folk skulle samlas där för olika aktiviteter. Eftersom det blir mycket
stillasittande och arbete vid datorer, inomhus så skulle dessa aktiviteter i
parken ge möjlighet till att fler ungdomar kan vara ute och få frisk luft och
motion.
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Mer levande park i Krokom
Utlåtande 29 maj 2013
Kommunstyrelsen 11 juni 2013, § 125
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, vill i tilläggsyrkande att representanter för förslagsställarna
bjuds in till mötet med ”Centrumgruppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 juni 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 54 (forts)

Dnr 2013-000102

Medborgarförslag - Mer levande park i Krokom
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget. Till det har kommit ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan
ställer han proposition på tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, f v b förslagsställare med personligt
brev
Samhällsbyggnadsnämnden
Ann Dahlgren, stadsarkitekt
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Medborgarförslag - Sopsortering på skolor och
kommunhus
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen om sopsortering på
skolor och i kommunhuset.
Förslagsställaren vill att kommunen ordnar en fungerande sopsortering på
skolor och kommunhus. Det är speciellt viktigt för eleverna att få se en
fungerande process i sopsorteringen.
Kommunstyrelsen beslutade vid möte den 11 juni 2013, 126, att § 126, att ge
kommunchefen i uppdrag att senast oktober månad redovisa förslag på
organisation för utredning av sopsortering samt kostnad för det. Varje
förvaltning har eget ansvar för sina sopor.
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhus
Samhällsbyggnadsnämnden 9 april 2013, § 45
Utlåtande 29 maj 2013
Kommunstyrelsen 11 juni 2013, § 126
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, yrkande.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bifalla medborgarförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Medborgarförslag - Sopsortering på skolor och
kommunhus
Kopia till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2013-000083

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1
Motion – Öka undervisningen om kommunismens brott mot mänskligheten, avvisas då den inte ligger i kommunens ansvarsområde.
2

Medborgarförslag – Håll badhusen öppna sommartid, överlämnas till
barn- och utbildningsnämnden som själv tar beslut i ärendet, senast i
december 2013.
_____

Bakgrund
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion – Öka undervisningen om
kommunismens brott mot mänskligheten.
Motionen avvisas då den inte ligger i kommunens ansvarsområde.
_____
Kommuninvånare har lämnat in ett medborgarförslag – Håll badhuset öppna
sommartid.
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden som själv
tar beslut i ärendet, senast i december 2013.
_____
Kopia till
Förslagsställarna
Barn- och utbildningsnämnden inklusive medborgarförslag
Kommunstyrelsens presidium
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Dnr 2013-000084

Frågor
Britt Carlsson, S, ställer fråga till Göte W Swén, M,
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, om vattenmätare. Britt Carlsson, S,
vill ha svar på:
*Hur många fastighetsägare har installerat vattenmätare sedan beslutet togs.
*Vilken är kostnaden för att montera in en vattenmätare högsta/lägsta?
*Har mängden dricksvatten minskat i och med insättning av vattenmätare?
Göte W Swén, M, svarar att
Cirka 1700 mätare är installerade
Lägsta kostanden är 500 kronor + resekostnad. Högsta kostnaden går inte att
redovisa då den beror på hur mycket som måste göras vid installationen.
Mängden dricksvatten har troligtvis minskat på grund av minskat in- och
utläckage.
Beslut som togs om att installera vattenmätare gjordes för att införa ett
rättvisare system. De som förbrukar mer vatten betalar också mer.
Britt Carlsson, S, tackar för svaret.
_____
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Dialog med revisorerna
Vid dagens möte medverkar inte revisorerna och därför sker ingen dialog.
____
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Dnr 2013-000182

Rambudget 2014, plan 2015-2016
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1
2

Kommunens skattesats 2014 ska vara 22,52 (oförändrad).
Kommunens rambudget för 2014 skall vara det som framgår av
detta dokument.
3 Göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under planperioden.
4 Kommunstyrelsen
a 2014 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning 2014.
b Får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mkr år 2014.
c Under 2014 får öka utlåningen med högst 1 mkr.
5 Bemyndiga kommunstyrelsen att under hösten 2013 fördela de medel
som finns reserverade i indexreserv till nämnderna, i form av en
ökning av nämndernas ekonomiska ram för 2014-ff.
6 Nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget
för 2014 utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Respektive
nämnd ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan,
enligt mall som skickas ut från Ekonomienheten. Detta ska ske efter
respektive nämndssammanträde i oktober 2013.
7 Kommunfullmäktiges inriktningsmål och Kommunens strategiska
mål är de som presenteras i denna rambudget.
8 Nämnderna utifrån de mål och direktiv som anges i rambudget ska
besluta om Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Nämnden ska i
underliggande mätbara mål och eller nyckeltal/indikatorer kunna mäta hur väl
man uppfyller dessa mål. Nämnden ska besluta om dessa mål som en del av
sin detaljbudget för 2014.
9 Nämnderna under 2014 skall återrapportera sitt arbete med att uppnå
målen i delårsrapport efter 6 månader samt i bokslut. Dessa rapporter
skall innehålla (en prognos för) måluppfyllelse för nämndens
övergripande mål och i den mån nämnden anser det nödvändigt, en
redovisning av uppnådda underliggande mål. För uppföljningen i
delårsrapporten får nämnden göra en kvalitativ /verbal uppföljning av
målen. I bokslut skall en mer fullödig uppföljning göras, där nämnden
genom uppnådda resultat i underliggande mål skall kunna härleda i vilken
omfattning man nått måluppfyllelse för de av fullmäktige beslutade
målen.
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Dnr 2013-000182

Rambudget 2014, plan 2015-2016
10 En borgensavgift ska tas ut av KBAB, som ersättning för att kommunen står
för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom möjlighet för
bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit möjligt.
11 Ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i februari
2014 anmäla kommunens samlade budgetdokument/verksamhetsplan,
inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska ramarna enl. ovan..
12 I Mål och vision, Strategiska mål, under rubriken Tillväxt och utveckling
lägga till ett nytt må, före Fritid- och föreningsliv, som lyder: ”Kultur,
kreativitet och mångfald ska prägla kommunens utveckling”.
13 Under budgetdirektiv till samhällsbyggnadsnämnden får meningen om EPIR
följande ordalydelse:”Eftersom det nuvarande projektet avslutas 2014
uppdras nämnden att fortsätta söka nya projekt för energiinvesteringar”.
_______
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget
rambudgetförslag.
_____
GENERELLA BUDGETDIREKTIV
Mål och vision för Krokoms kommun enligt förslag (se sist i detta
budgetdokument).
Koncernperspektivet:
Utifrån de ekonomiska ramarna, inriktningsmål och strategiska mål för
kommunen, ska nämnder och styrelsen arbeta fram detaljbudgetar och återkomma
till Kommunstyrelsens novembersammanträde med budget för 2014. Samtidigt
ska arbetet med direktiv redovisas. Samtliga nämnder ska fortsätta utarbeta
verksamhetsmål direkt kopplade till det strategiska folkhälsomålet att alla
ungdomar ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Måluppfyllelse
ska redovisas utifrån en gemensam mall av nämnderna till kommunstyrelsen så att
sammanställning till kommunfullmäktige kan göras.
Den här rambudgeten bygger på att inga nya tomtområden exploateras under året.
2013-års direktiv att se över behovet och antalet barnomsorgs- och
skolplatser i Ås-området har visat att nuvarande förskolor och skolor knappt
klarar att ta emot alla barn. Därför avvaktas med igångsättning av
Sånghusvallen etapp 4.
Försäljning av kommunens obebyggda tomter i andra orter i kommunen ska
aktiveras. Kommunens arbete ska genomsyras av koncerntänkandet.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
Direktiv att se över timtid och andra anställningsvillkor:
Antalet arbetade timmar som utförts av timavlönad personal ökar.
Kommunstyrelsen får, i egenskap av personalpolitiskt organ, i uppdrag att se över
kommunens användning av tidsbegränsade anställningar. Detta ska göras med
hänsyn tagen till verksamheternas behov av att kunna lösa akuta
bemanningsproblem, och till anställningsvillkor med kommunen som attraktiv
och ansvarstagande arbetsgivare.
Ett delmål ska vara att i enlighet med tidigare budgetdirektiv, se över och
eventuellt föreslå effektivare "poolverksamhet".
Ett andra delmål ska vara att utreda förutsättningarna för ett system för rätt till
heltidsanställning eller önskad sysselsättningsgrad.
I det fall något av ovanstående förslag innebär ökade direkta kostnader för
kommunen, skall dessa redovisas.
Uppdraget skall genomföras i samarbete med berörda förvaltningsledningar.
Förslagen skall redovisas för Kommunstyrelsen senast i mars 2014.
Direktiv att effektivisera kommunens lokalutnyttjande:
Kommunen har sedan ett antal år en organisation, där Samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar för lokalförsörjning, lokalvård och kostverksamhet för alla verksamheter.
Samhällsbyggnadsnämnden har även de ekonomiska resurserna för att utföra
dessa tjänster. De senaste åren finns ett antal exempel på att detta sätt att fördela
ansvar och resurser inte fungerar helt tillfredsställande.
Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att se över detta. Som ett första steg ska
verksamheterna under 2014 hitta sätt att nyttja befintliga lokaler mer effektivt,
som sammantaget innebär minskade kostnader för Samhällsbyggnadsnämnden
med minst 0,5 mkr. I den mån detta inte lyckas, skall alla nämnder dela på det
ekonomiska ansvaret för detta, utifrån sin andel av lokalutnyttjandet
(schablonberäkning). Vidare förnyas tidigare budgetdirektiv, att kommunstyrelsen
ska lämna förslag på ett annat sätt att fördela resurserna som på ett tydligt sätt
visar de ekonomiska konsekvenserna av att verksamheten ökar eller minskar sitt
nyttjande av de tjänster som idag levereras av Samhällsbyggnadsnämnden i form
av "fria nyttigheter". Ett förslag till ett sådant resursfördelningssystem skall
redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2014, med delrapporteringar under
hösten 2013.
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BUDGETDIREKTIV TILL NÄMNDERNA
Nämndernas och övriga ekonomiska ramar redovisas i Driftsammandrag.
Nämndernas kortfattade verksamhetsplaner återfinns samlat längre fram i detta
dokument.
Kommunfullmäktige: Oförändrad ram 2,2 mkr. 6 möten per år.
Revisionen: Oförändrad ram 1,0 mkr
Valnämnden: Ram för 2014 är 0,4 mkr. Både EU-val och allmänna val hålls.
Överförmyndarnämnd: Oförändrad ram 1,4 mkr.
Kommunstyrelsens verksamheter:
Kommunstyrelsen tilldelas en ram för 2014 om 58,5 mkr. Jämfört med ramen för
2014 i 2013 års budget innebär det en ökning med 1,8 mkr.
Under våren 2013 har en överenskommelse skett mellan finansiärerna för
länstrafiken. Kommunerna övertar delar av landstingets tidigare ekonomiska
ansvar. För Krokoms kommun innebär det en kostnadsökning, ramen för
länstrafik ökas med 1,5 mkr till 7,4 mkr. Ett nytt avtal avseende Färdtjänst börjar
gälla från juli 2013. Detta innebär en kostnadsökning på preliminärt 1,3 mkr, och
ramen för färdtjänst höjs med detta belopp.
I övrigt görs kostnadsreducering i kommunstyrelsens verksamheter med 940 tkr,
enligt förslagen från kommunstyrelsen.
I övrigt görs kostnadsreducering i kommunstyrelsens verksamheter med 940 tkr,
enligt förslagen från kommunstyrelsen.
Jämtlands Räddningstjänstförbund:
Förbundet tilldelas en ram om 16,6 mkr. . Ramanslaget, som är indexuppräknat
med cirka 2%, rymmer Krokoms andel enligt överenskommelse i ägarsamråd,
samt kostnader för IVPA (I Väntan På Ambulans).
Inom andra kommuner finns ett avtal om finansiering av IVPA mellan förbundet
och Landstinget. En dialog om att en sådan finansiering även bör gälla för
Krokoms kommun är påbörjad.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
Jämtlands Gymnasieförbund:
Förbundet tilldelas en ram om 63,5 mkr, vilket är en utökning jämfört med
tidigare planvärde för 2014 med 1,8 mkr. Detta enligt överenskommelse i
ägarsamrådet. Höjningen avser bland annat en särskild satsning på
lärarlöner, ökade kostnader för elevbusskort samt en höjning av elevpriser
för att täcka förbundets kostnader.
Socialnämnden:
Socialnämnden tilldelas för 2014 en ram om 245,9 mkr. Jämfört med ramen
för 2014 i 2013 års budget innebär det en minskning med 1,8 mkr.
Tryggheten att få plats på demensboende ryms i ramen då sex nya platser
tillkommer likaså möjlighet att få hjälp genom Öppna enheten för alla
kommuninvånare i behov av råd och stöd när livet har gått en väg som inte
var planerat.
Barn- och Utbildningsnämnden:
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas för 2014 en ram om 248,9 mkr.
Jämfört med ramen för 2014 i 2013 års budget innebär det en minskning
med 0,3 mkr. Ett nytt avtal avseende skolskjutsar beräknas träda ikraft vid
halvårsskiftet 2013. Detta innebär ökade kostnader för nämnden med 2,4
mkr på helårsbasis, vilket ska rymmas i tilldelad ram.
Kulturskolans ram förändras inte 2014. Den översyn av Kulturskolans
verksamhet som nämnden påbörjat 2013 fullföljs och ska syfta till att göra
kulturundervisningen mera flexibel, tillgänglig för flera barn och att i större
utsträckning integreras med skolans andra verksamheter. Avgifterna ses
över, inklusive indexreglering.
Nämnden uppdras undersöka möjlighet att driva verksamhet i badhuset i
Alsen i samarbete med föreningslivet.
Skolskjutsar ska ske i linjetrafik i så stor utsträckning som möjligt.
Vårdnadsbidraget avvecklas.
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Samhällsbyggnadsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas för 2014 en ram om 130,8 mkr. Jämfört
med ramen för 2014 i 2013 års budget är detta en minskning med 1,8 mkr.
För att nå upp till kommunens krav på besparingar ska det göras en översyn
av årsavgifter, indexregleringar, bidrag, löpande avtal och lokalutnyttjande.
Vi uppmärksammar kommunens eftersatta fastighetsunderhåll och
prioriteringar ska göras för att ge utrymme åt ett ökat fastighetsunderhåll och
förbättringar i utemiljön.
EPIR investeringarna ska fullföljas. När det nuvarande projektet är avslutat
uppmanas nämnden att fortsätta söka nya projekt för energiinvesteringar.
Bygg- och Miljönämnd:
Bygg- och Miljönämnden tilldelas en ram på 3,2 mkr, en minskning jämfört
med ramen för 2014 i 2013 års budget med 0,1 mkr.
INVESTERINGAR:
Efter några år med mycket höga investeringsnivåer innehåller istället den
kommande planperioden investeringar på en lägre nivå. Däremot blir 2013
ett år med höga investeringar, där cirka 30 mkr av 2012 års
investeringsbudget förs över till 2013, för åtgärder och projekt som inte
hunnit avslutas i den takt som planerats. För 2013 summerar den
uppdaterade investeringsbudgeten till drygt 79 mkr. I beslutad budget för
2013 fanns utrymme för en investering i ytterligare en förskoleavdelning i
södra Ås. Denna investering kommer inte behöva genomföras under de
kommande åren. Istället används detta utrymme för att redan under 2013 få
till stånd en ombyggnad av lokaler på Blomstergården för att skapa 6 nya
demensplatser. Dessutom ryms inom detta utrymme 2013 en investering i
reservkraft för Blomstergården och Förvaltningshuset i Krokom, med
delfinansiering från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
Formellt beslut om dessa investeringar kommer att ske i form av
igångsättningstillstånd i kommunstyrelsen.
De investeringsnivåer som finns upptagna i investeringsbudgeten är ett
prognostiserat behov, inte ett slutligt beslut.
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Dnr 2013-000182

Rambudget 2014, plan 2015-2016
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar sin
budget
Förslag är att kommunfullmäktige beslutar att
1
2

3
4

Kommunens skattesats 2014 ska vara 22,52 (oförändrad)
Kommunens rambudget för 2014 skall vara det som framgår av detta
dokument och ska tillsammans med Kommunfullmäktiges
inriktningsmål, strategiska mål och direktiv utgöra grunden för
nämndernas detaljbudget och mätbara mål.
Nämnderna återrapporterar sitt arbete med att uppnå målen i delårsrapport
samt bokslut 2014, enligt mall.
Göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under planperioden
Kommunen tar ut en borgensavgift från kommunens bolag.

5

Kommunstyrelsen fördelar indexreserv till nämndernas ram under hösten
2013 för budgetåret 2014.

6

Ge i uppdrag till kommunstyrelsen att senast till kommunfullmäktiges möte i
februari 2014 anmäla kommunens samlade budgetdokument/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska ramarna för 2014,
plan 2015 och 2016.

Budgetförutsättningar och politisk inriktning
Under de senaste åren har Krokoms kommuns ekonomiska förutsättningar varit
mycket varierande. Detta gör att budgetarbetet är komplicerat. Regeringens
politik, med bland annat det orättvisa utjämningssystemet, gynnar de rika
tätortskommunerna på landsbygdskommunernas bekostnad. Trots detta trycker vi
på de behov av satsningar som kommunen måste göra.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som mål att Krokoms
kommun utvecklas och växer i alla delar. Kommunens invånare ska kunna
bo och leva i hela kommunen.
Våra företag ska känna framtidstro och kunna utvecklas och vi ska attrahera
nya företag att etablera sig i vår kommun. Detta når vi genom en stark, trygg
och serviceinriktad kommunal verksamhet. Våra gemensamma tillgångar ska
inte slussas till privata vinstintressen som dränerar välfärden!
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Dnr 2013-000182

Rambudget 2014, plan 2015-2016
Demokrati är grunden för allt arbete inom kommunen. Medborgarnas insyn och
möjlighet att delta i den demokratiska processen ska genomsyra alla
verksamheter. Särskilt viktigt är detta då det gäller de grupper i samhället som har
svårt att komma till tals, exempelvis barn och funktionshindrade.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ge barn o ungdomar en bättre
möjlighet att växa upp och utvecklas i kommun. Det betyder att kommunen måste
möta behoven av personal i skolan och barnomsorgen.
För att nå det antagna Folkhälsomålet, ”Alla elever ska lämna grundskolan med
behörighet att söka gymnasium”, måste det förebyggande arbetet med barn och
ungdomar prioriteras, bland annat med mer utåtriktad verksamhet och mer
samverkan med andra myndigheter och organisationer.
En viktig del av många ungdomars vardag är idrott och andra fritidsaktiviteter,
där är en aktivitets- och idrottshall i Änge en satsning vi länge har kämpat för. Vi
avsätter återigen pengar i investeringsbudgeten så att byggnationerna kan
påbörjas. I budget ligger också ett Kulturhus/allaktivitetshus samt renovering av
Krokoms badhus.
Kultur är en viktig del i människans vardag. Därför väljer vi att göra satsningar
inom allmänkulturen och kulturskolan. Kulturen är i dagens politiska läge hotad.
Vårdnadsbidraget är en, ur jämställdhetssynpunkt, orättvis reform och därför
avskaffar vi den.
Inom äldreomsorgen finns i dagsläget tydliga behov och vi ser även stora
kommande utmaningar. Vi tar höjd för behoven och de förväntade ökade
nationella kraven inom demensvården samt ökningen inom hemtjänst. Antalet
timvikarier ska minskas och fast personal ska anställas. Detta för att höja kvalitén
och vara en god arbetsgivare.
Genom att prioritera människor med beroendeproblematik hjälper vi många att
bryta skadliga vanor och leva ett bra liv i vår kommun.
Vi vill stötta företagandet och återväxten i vårt näringsliv. Vi fortsätter därför att
satsa på kommunens näringslivsorganisation.
Dessutom vill vi skapa utrymme så att alla ungdomar från årskurs 8 kan få
möjlighet till ett meningsfullt feriearbete.
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Dnr 2013-000182

Rambudget 2014, plan 2015-2016
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har under flera år sett stora behov av en
strategisk samhällsplanerare. En sådan funktion är nödvändig för att kommunens
utveckling ska ligga i framkant när det gäller samhällsplanering och god
ekonomisk hushållning.
För att säkerställa fortsatt inflyttning till vår kommun med god tillgång till
tomter, bostäder, arbetsplatser och barnomsorg är det viktigt att den
övergripande planeringen fungerar på ett tillfredställande sätt.

Budgetdirektiv till nämnderna 2014
Kommunfullmäktige
- Oförändrad rambudget 2,2 mkr för 2014.
Revisionen
- Oförändrad rambudget 1,0 mkr för 2014.
Valnämnden
- Rambudget 0,4 mkr för 2014, utökad med 0,4 mkr.
- 2014 är valår till Europaparlamentet samt allmänna val.
Överförmyndarnämnden
‐ Oförändrad rambudget 1,4 mkr för 2014.
Kommunstyrelsens verksamheter
- Rambudget 61,0 mkr för 2014, utökad med 4,3 mkr.
- Inrättande av Strategisk samhällsplanerare
- Bibehållen kollektivtrafik
- Kostkvalitetsprojekt, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden gemensamt
Jämtlands Räddningstjänstförbund
- Rambudget 16,6 mkr för 2014.
Jämtlands Gymnasieförbund
- Rambudget 63,5 mkr för 2014.
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Dnr 2013-000182

Rambudget 2014, plan 2015-2016
Socialnämnden
Rambudget 249,5 mkr för 2014, utökad med 1,8 mkr.
- Höjda nyckeltal i äldreomsorgen
- Möta behov inom hemtjänst
- Kultur i vården
- Minskning av timvikarier för att anställa fast personal
Barn‐ och utbildningsnämnden
Rambudget 252,9 mkr för 2014, utökad med 3,7 mkr.
- Nyckeltal i barnomsorg och skola
- Satsning på allmänkulturen och kulturskolan
- Avskaffande av vårdnadsbidraget
- Satsning på personal inom fritids
Samhällsbyggnadsnämnden
Rambudget 131,7 mkr för 2014, minskad med 0,9 mkr.
- Kvalitetsförbättring på kostsidan för att möta kraven från sina beställare
- Höjning av andelen ekologisk mat till minst 25%
- En attraktiv inbjudande yttre miljö.
Bygg‐ och miljönämnden
Oförändrad rambudget 3,3 mkr för 2014.
- Omfördelning inom ram med 0,1 mkr
Förutom detta ges ett uppdrag till Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, att i
budgetprocessen inför Budget 2015, finna effektiviseringar i verksamheterna
motsvarande 0,5% av nämndernas beviljade rambudget 2014.
Synergieffekter uppnås genom samverkan mellan nämnderna.
Nämnderna får också i uppdrag att se över ingångna externa avtal i syfte att
pressa kostnader samt att, där det är möjligt, ta hem verksamheten i egen regi.
Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för ett rotationssystem för
personal inom äldreomsorgen. Systemet ska möjliggöra för personal att enkelt
kunna byta arbetsplats under en tid för att få nya erfarenheter och miljöombyte.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
En fortsatt fokusering ska vara på kommunens miljöarbete bland annat med
projektet EPIR, som syftar till lägre energiförbrukning, samt omställningen till en
fossilbränslefri kommun.
Folkhälsomålet ska vara styrande och prioriterat i kommunens samtliga
verksamheter.

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten får utökad ram för en viktig satsning i kommunens
centralort. Under 2013 och 2014 lägger vi sammanlagt 20 miljoner extra till
investeringsbudgeten för att skapa ett Kulturhus/allaktivitetshus, av ”gamla
Konsum” i Krokom.
Investeringsramen förstärks också med 2 miljoner 2015 samt 2 miljoner 2016
för renovering av badhus i Krokom.
Självklart ligger också rejäla åtgärder för att skapa en allaktivitetshall i Änge
kvar i investeringsbudgeten med 12 miljoner kronor 2014 och 12 miljoner kronor
2015.
Dagens vatten- och avloppsnät börjar bli gammalt och det läcker både in och ut
vatten. För att börja åtgärda detta slöseri skjuter vi till sammanlagt ytterligare 9,6
miljoner kronor under 3 år.

Investeringsbudgetram 2014, plan 2015 och 2016.
2014
2015
2016
31 200tkr
14 000tkr
Summa 47 200tkr
Underlag för beslut
Majoritetens budget, C, M, MP, FP och KD
Oppositionens budget, S och V
Yrkanden/förslag
Mara Söderberg, C, yrkar bifall till majoritetens, C, M, MP, FP, KD.
rambudgetförslag.
Karin Wallén, C, yrkar bifall till majoritetens rambudgetförslag.
Christer Toft, S, yrkar bifall till oppositionens, S, V, rambudgetförslag.
Owen Laws, MP, yrkar bifall till majoritetens rambudgetförslag.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
Owen Laws, MP, vill i ändringsyrkande under budgetdirektiv till
samhällsbyggnadsnämnden att meningen om EPIR får följande ordalydelse:
”Eftersom det nuvarande projektet avslutas 2014 uppdras nämnden att fortsätta
söka nya projekt för energiinvesteringar”.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens rambudget samt avslag till
majoritetens rambudget.
Britt Carlsson, S, yrkar bifall till oppositionens rambudget samt avslag till
majoritetens rambudget.
Elisabeth Svensson, M, yrkar bifall till majoritetens rambudget.
Håkan Larsson, C, yrkar bifall till majoritetens rambudget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens rambudget.
Linus Kimselius, M, yrkar bifall till majoritetens rambudget.
Yttrar sig gör också Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns två förslag som är majoritetens, C, M, MP, FP, KD, rambudget samt
oppositionens, S, V, rambudget.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandet i majoritetens
rambudget. Efter det ställs proposition på majoritetens rambudget mot
oppositionens rambudget.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på ändringsyrkande, under budgetdirektiv till
samhällsbyggnadsnämnden om att meningen om EPIR får följande ordalydelse:
”Eftersom det nuvarande projektet avslutas 2014 uppdras nämnden att fortsätta
söka nya projekt för energiinvesteringar”, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter proposition på majoritetens rambudget mot oppositionens rambudget finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller majoritetens, C, M, MP, FP, KD,
förslag.
Votering begärs
De som bifaller majoritetens förslag röstar Ja. De som bifaller oppositionens
förslag röstar Nej.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
Med 24 Ja och 19 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
majoritetens, C, M, MP, FP, KD, rambudgetförslag.
_____
Kopia till
Ekonomichef, Björn Torbjörnsson
Nämnderna
Kommunstyrelsen
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Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2:106
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motivering att man
tittar på möjligheten att sätta upp en paviljong vid Bjäkerdalen eller
undersöker om det går att nyttja andra befintliga lokaler.
______________
Bakgrund
Dialog har förts med ägarna av intilliggande del av parhuset i Föllinge där
kommunen har sin nyöppnade förskola. Ägarna har genom grannyttrande
godkänt det tillfälliga bygglov som kommunen sökt för ändrad användning.
En förutsättning för detta var att kommunen verkade för att genomföra ett
förvärv av fastigheten.
Vid kommunstyrelsens möte den 7 maj återremitterades fastighetsförvärvet
för att barn- och utbildningsnämnden skulle kunna redovisa en utredning av
förskoleplatser i Föllinge.
Vid dagens möte får kommunstyrelsen information i utredningen som också
berör fastigheten Backen 2:106.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 maj 2013, § 92
Samhällsbyggnadsnämnden 26 mars 2013, § 33
Yrkanden/förslag
Katarina Rosberg, S, yrkar på återremiss för att man ska titta på möjligheten
att sätta upp en paviljong vid Bjäkerdalen eller undersöker om det går att
nyttja andra befintliga lokaler.
Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget, som föreslår
kommunfullmäktige förvärva fastigheten Föllinge-Backen 2:106 för 225.000
kronor som tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för
markförvärv.
_____
Ajournering begärs kl 16.30-16.45, för överläggningar.
_____
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Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2:106
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, Owen Laws, Mp och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta om förvärv av fastigheten för 225.000 kronor.
Till det har kommit ett återremissyrkande.
Ordförande ställer först proposition på det formella yrkandet om återremiss.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag rösta Ja och de som vill att ärendet
ska avgöras senare, återremitteras, rösta Nej.
Med 24 Ja och 19 Nej finner ordförande att ärendet återremitteras.
Vid en minoritetsåterremiss krävs minst 1/3 av rösterna för att den ska
bifallas.
Protokollsanteckning från majoriteten, C, M, MP, FP, KD
Återremiss av ärendet innebär en kraftig försening av möjligheten att ordna
tillräckligt många barnomsorgsplatser i Föllinge inför hösten 2013.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vet mycket väl att de olika
utredningar som begärs i återremissen redan är gjorda och att de visar på att
det blir mycket dyrare och sämre alternativ. Utredningen visar också på att
det i paviljongalternativet blir för få barnomsorgsplatser i Föllinge jämfört
med det behov som är idag.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens presidium
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Årsredovisning 2012 och revisionsberättelse,
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Christer Toft, S, anmäler jäv.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2012 har överlämnats till parterna.
Samordningsförbundet visar på ett resultat för 2012 på 1 031 437 kr. I övrigt
redovisas i en verksamhetsberättelse organisation, utvärdering, uppföljning,
insatser, aktiviteter med mera.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2013
Revisionsberättelse 2012
Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsen 29 maj 2013, § 104
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.
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Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samordningsförbundet i Jämtlands län
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Ägardirektiv 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv 2014 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

Bakgrund
Ägarkommunerna Krokom, Östersund, Bräcke, Berg, Ragunda och
Strömsund har vid ägarmöte 25 mars 2013 enats om ägardirektiv för 2014
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2013
Ägardirektiv 2014
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna ägardirektiv 2014 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2013-000123

Motion - Ny kommunal nämnd
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar förslagsställaren med att motionen
överlämnas till en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över den
politiska organisationen som ska gälla från och med år 2015.
2

Kommunstyrelsen utser arbetsgruppen vid möte den 19 juni 2013, då
också direktiv ges.
_______

Bakgrund
Jörgen Blom, V, har kommit in med en motion om att inrätta en ny
kommunal nämnd.
Kultur-, idrotts- och fritidsfrågor är sällan prioriterade då de tillhör
”frivilligåtaganden” i den kommunala verksamheten, det vill säga frågorna
är inte ett måste för kommunen att bedriva. Det gör att de ofta får stå tillbaka
och ge plats för andra frågor.
Motionsställaren vill därför att en ny kommunal nämnd inrättas som har att
hantera frågor som rör kultur, idrott och fritid samt att det ska ingå i
budgetberedningen inför 2014 eller senast 2015.
Underlag för beslut
Motion 27 februari 2013
Kommunstyrelsen 29 maj 2013, § 119
Propositionsordning
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige besvara
förslagsställaren med att motionen överlämnas till en arbetsgrupp som får i
uppdrag att se över den politiska organisationen som ska gälla från och med
år 2015. Arbetsgruppen utses vid kommunstyrelsens möte den 19 juni 2013,
då också direktiv ges.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Motion - Ny kommunal nämnd

Kopia till
Motionsställaren
Kommunstyrelsen
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Dnr 2013-000201

Bolagsordning Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för
Krokomsbostäder AB, med nedanstående ändring.
I § 3, Bolagsordningen, ändras ”affärs- och vårdlokaler” till
”lokaler”.
______________
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har vid styrelsemöte den 31 januari 2013 beslutat
begära att kommunfullmäktige antar bolagets reviderade bolagsordning.
Enligt 3 kap 17 § KL ska kommunfullmäktige
1

Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten

2

Se till att det fastställa ändamålet och de kommunala befogenheterna,
som utgör ram för verksamheten, anges i bolagsordningen.

Med anledning av det har Krokomsbostäders AB bolagsordning § 2
korrigerats och en ny § 3 har tillkommit, där ändamålet med bolagets
verksamhet anges.
Tillägg är gjorda under § 2 andra stycket ”bolaget har rätt att, förutom egna
fastigheter, även förvalta fastigheter ägda av kommunen”.
Hela punkten 3 är ny genom den nya lagstiftningen. punkten lyder:
”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Krokoms kommun och
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget samt upplåta
affärs- och vårdlokaler. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga
principer”.
Underlag för beslut
Bolagsordning
Krokomsbostäder AB 31 januari 2013, § 13
Skrivelse 5 juni 2013, Kenneth Karlsson, VD
Kommunstyrelsen 29 maj 2013, § 127
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Dnr 2013-000201

Bolagsordning Krokomsbostäder AB
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar att det i § 3 i Bolagsordningen ändras från ...”affärsoch vårdlokaler” till ”lokaler”.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
reviderad bolagsordning för Krokomsbostäder AB. Till det har kommit ett
ändringsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandet och
sedan ställer han proposition på grundförslaget.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på ändringsyrkandet finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Dnr 2012-000293

Uppskrivning av elevplatspriser 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att Jämtlands Gymnasieförbund får höja
elevplatspriserna 2013 med 1,7% till 3,8% från den i ägardirektivet
fastställda höjningen på 2,1%.
2

Höjningen, som för Krokoms kommuns del blir 522.000 kronor, tas ur
årets resultat.

Bakgrund
I ägardirektivet för 2013 får elevplatspriserna skrivas upp med i genomsnitt
2,1%. Jämtlands Gymnasieförbund har begärt en uppskrivning av
elevplatspriserna med 4,1%. Begäran om uppskrivning beror på att
löneavtalen med lärarorganisationerna medför högre löneökningar än den
prognostiserade nivån på 2,5% för 2013.
Gymnasiereformen 2011 innebär merkostnader för gymnasieförbundet bland
annat utifrån att timplaner och kursplaner förändrats. Detta innebär i
praktiken att det behövs mer lärarresurser för att klara uppdraget.
På ägarmötet 2013.04.15 beslöt ägarkommunerna att ställa sej bakom en
uppskriving av elevplatsspriserna med 1,7
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2013
Kommunstyrelsen 29 maj 2013, § 117
Propositionsordning
De finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att Jämtlands Gymnasieförbund får höja elevplatspriserna 2013 med
1,7% till 3,8% från den i ägardirektivet fastställda höjningen på 2,1%.
Höjningen, som för Krokoms kommuns del blir 522.000 kronor, tas ur årets
resultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 juni 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 65 (forts)

Dnr 2012-000293

Uppskrivning av elevplatspriser 2013
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2012-000292

Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige antar miljöpolicy och miljömål med följande
ändringar;
Punkten 3 Upphandling, under rubriken Bakgrund, första meningen
ändras till ”Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i
mesta möjliga mån, indirekt påverka miljön”.
Punkten 6 Återanvändning och återvinning, under rubriken Bakgrund,
sista meningen ändras till ”Avfall ska hanteras så att hälso- och
miljörisker minimeras".
Punkten 7 Förorenade områden, under rubriken Bakgrund, meningen
ändras till ”Kommunen kräver att Länsstyrelsen agerar och snabbt
sanerar förorenade områden”.
___
Bakgrund
Förslag på revidering av kommunens miljöpolicy och övergripande miljömål
har varit ute på remiss till de politiska partierna och flera av de synpunkter
som inkommit har inarbetats.
Förslaget har framtagits av en arbetsgruppgrupp bestående av Håkan
Larsson, Owen Laws och Nils-Erik Werner.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2013, § 88 att uppdra åt
arbetsgruppen för framtagande av miljöpolicy och miljömål, att arbeta fram
ett förslag till ”mätbara nyckeltal, datumsatta mål och aktiviteter” samt att ta
fram ett förslag till vilka eventuella kommunnätverk som Krokom bör vara
medlem i, som en del i sina miljöambitioner.
Underlag för beslut
Remissvar ifrån C, S och SD
Reviderad Miljöpolicy och övergripande miljömål, 13 november 2012
Energi- och klimatstrategi för Krokoms kommun, som egen organisation
2011-2020. Beslutad av Ks § 126, 7 september 2011, rev. 29 augusti 2011.
Miljöpolicy och övergripande miljömål, antagna av Kf § 60, 11 juni 2003
Kommunstyrelsen 8 maj 2013, § 88
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Dnr 2012-000292

Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, Sture Marklund, V, Britt Carlsson, S och
Håkan Larsson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
miljöpolicy och miljömål med följande ändringar;
Punkten 3 Upphandling, under rubriken Bakgrund, första meningen ändras
till ”Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i mesta möjliga
mån, indirekt påverka miljön”.Punkten 6 Återanvändning och återvinning,
under rubriken Bakgrund, sista meningen ändras till ”Avfall ska hanteras så
att hälso- och miljörisker minimeras".Punkten 7 Förorenade områden, under
rubriken Bakgrund, meningen ändras till ”Kommunen kräver att
Länsstyrelsen agerar och snabbt sanerar förorenade områden”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Bygg- och miljönämnden
Arbetsgruppen
Länsstyrelsen i Jämtlands län
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Kf § 67

Dnr 2013-000151

Bemyndigande att besluta om försäljning av
brandstationer
Kommunfullmäktiges beslut
1
Kommunfullmäktige bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden att
besluta om försäljning av brandstationer inom kommunen.
2

Bemyndigandet avser beslut om försäljning av fastigheterna:
Smedsåsen 1:160, Föllinge-Backen 1:160, Skärvången 1:166, Laxsjö
2:96, Kjösta 5:6, Mo 1:70, Rännön 1:68, Rörvattnet 1:243.
_____________________________

Bakgrund
I enlighet med tidigare beslut av kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avyttra fastigheter som inte behövs eller
nyttjas för kommunal verksamhet.
För att snabba på hantering vid avyttring av fastigheter har fullmäktige
bemyndigat samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av ett
antal fastigheter som inte nyttjas för kommunal verksamhet.
Brandstationerna i Nälden, Föllinge, Skärvången, Laxsjö, Alsen,
Trångsviken, Rönnöfors och Rötviken ägs i dag av Krokoms kommun och
förhyrs av Jämtlands Räddningsförbund.
Samhällsbyggnadsnämnden saknar i dag bemyndigande att besluta om
försäljning av dessa fastigheter.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 26 mars 2013, § 35
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, och Maria Söderberg, C.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 juni 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 67 (forts)

Dnr 2013-000151

Bemyndigande att besluta om försäljning av
brandstationer
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av
brandstationer inom kommunen. Bemyndigandet avser beslut om försäljning
av fastigheterna: Smedsåsen 1:160, Föllinge-Backen 1:160, Skärvången
1:166, Laxsjö 2:96, Kjösta 5:6, Mo 1:70, Rännön 1:68, Rörvattnet 1:243.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2013-000029

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Göte W Swéns, M, avsägelse av
ledamotsplats i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 augusti
2013. Göte W Swén, M, innehar också ordförandeposten i samhällsbyggnadsnämnden.
2

Till ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1
augusti 2013, efter Göte W Swén, M, väljs Linus Kimselius, M.

3

Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 augusti
2013, efter Göte W Swén, M, väljs Ingela Rönnestrand, M.

4

Till ny förste vice ordförande från och med den 1 augusti 2013, efter
Linus Kimselius, M, väljs Ingela Rönnestrand, M.

5

Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1
augusti 2013, efter Ingela Rönnestrand, M, väljs Björn Hammarberg, M,
Offerdal.

6

Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, efter Sven Wadman, S,
väljs Leif Jonsson, S.
_______

Bakgrund
Göte W Swén, M, avsäger sig uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 augusti 2013. Göte W Swén, M, innehar också
ordförandeposten i nämnden.
Linus Kimselius, M, föreslås till ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
från och med den 1 augusti 2013.
Efter proposition på att välja Linus Kimselius, M, till ny ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Dnr 2013-000029

Valärenden
Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 augusti
2013, efter Göte W Swén, M, föreslås Ingela Rönnestrand, M.
Efter proposition på att välja Ingela Rönnestrand, M, till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Till ny förste vice ordförande från och med den 1 augusti 2013, efter Linus
Kimselius, M, föreslås Ingela Rönnestrand, M,
Efter proposition på att välja Ingela Rönnestrand, M, till ny förste vice
ordförande efter Linus Kimselius, M, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 augusti
2013, efter Ingela Rönnestrand, M, föreslås Björn Hammarberg, M,
Offerdal.
Efter proposition på att välja Björn Hammarberg, M, till ny ersättare efter
Ingela Rönnestrand, M, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, efter Sven Wadman, S,
föreslås Leif Jonsson, S.
Efter proposition på att välja Leif Jonsson, S, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
De valda
De som har sagt ifrån sig uppdrag
Berörda nämnder
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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Dnr 2013-000076

Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

Dnr 12
Socialstyrelsen: information 130415 ang kartläggning av skyddade
boenden i Sverige

2

Dnr 22
Socialnämnden: Kvartalsrapport 2013:1 SoL och LSS till
Socialstyrelsen

3

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: nyhetsbrev Här och Nu, maj 2013

4

Dnr 28
Jämtkraft AB: information om Jämtkraft och vindkraften

5

Vindkraftcentrum: nyhetsbrev nr 2, 2013

6

Dnr KS 13/089
Kommunfullmäktiges presidium: 130524, anteckningar från träff

7

8

A

Justerandes sign

Dnr KS 13/215
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: nyhetsbrev maj
2013
Kommunstyrelsen – anmälan av pågående motioner och
medborgarförslag:
Dnr KS 12/217
Motion om igångsättningstillstånd för och exploatering av detaljplan
för Hissmon 1:231 ”Kvarna” B3/B4 remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
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Dnr 2013-000076

Meddelanden
B

C

D

E

F

G

H

Justerandes sign

Dnr KS 12/235
Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot utsläpp
av toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och
miljönämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/240
Medborgarförslag om fria arbetsresor, för kommunens invånare som
lider av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på Nyheden remitteras till
socialnämnden. Medborgarförslaget ska vara besvarat i kommun
fullmäktige senast den 2 maj 2013. Vid fullmäktiges möte den 2 maj
remitterades förslaget till socialnämnden som också själv beslutar i
ärendet.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla remitteras till kommunstyrelsen. Motionen
slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
Dnr KS 13/028
Motion – Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/071
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
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Dnr 2013-000076

Meddelanden

I

Dnr KS 13/092
Medborgarförslag - Belysning på gångvägen mellan Modéns väg och
Gröns väg. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv besvarar det senast i augusti 2013.

Dnr KS 13/114
Medborgarförslag – Belysning på gångvägen mellan Modéns väg och
Gröns väg. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv besvarar det senast i augusti 2013.
_____
J
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Dnr 2013-000124

Avslutning
Ordförande meddelar att kommunfullmäktige har ett extra möte måndagen
den 17 juni, klockan19.30.
Ordförande tackar kommunfullmäktige för dagens möte.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

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

L
L
L
L
L
L

E
E

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L
E

E

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson

L
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Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Lena Persson
Marita Lind

L

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

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

E
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§
§

§

Anteckningar

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

L
L

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

L
L
L

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson
Åke Winther
Clas Sundberg
Vid upprop

-

36 L
7E
43
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