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Medborgarförslag - Busskort och fritidskort till alla
elever
Kommunstyrelsens förslag till 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.

_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart
_____
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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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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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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Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 5 juni 2013
Kommunfullmäktige 2 maj 2013, § 21,där ärendet blev återremitterat
Medborgarförslag – Busskort och fritidskort till alla elever.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, vill i yrkande att ett personligt brev går ut till förslagsställande
elever med svar.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V,
och Ulf Jonasson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att medborgarförslaget
besvaras. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att alla
medborgarförslag som kommer från elever besvaras också med ett personligt
brev.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag - Mer levande park i Krokom
Kommunstyrelsens förslag till 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.

Paragrafen justeras omedelbart.
_____
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
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
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Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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kommunhus
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att senast oktober månad redovisa förslag
1
på organisation för utredning av sopsortering samt kostnad för det.
Varje förvaltning har eget ansvar för sina sopor.

Paragrafen justeras omedelbart.
_____
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 vara med i
det och att de får se en fungerande process.
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhus
Samhällsbyggnadsnämnden 9 april 2013, § 45
Utlåtande 29 maj 2013
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget.
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ger
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.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Christer Toft, S, och Rolf Lilja, S,
Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M och Lisa Sallin, M.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(12)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-06-11

Ks § 126 (forts)

Dnr 2012-000248

Medborgarförslag - Sopsortering på skolor och
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Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförlaget med att en förstudie är genomförd och utifrån den
fortsätter arbetet med att se över ansvars- och kostnadsfördelning mellan
verksamheter och renhållning samt frågan om finansiering. Till det har
kommit ett ändringsyrkande och ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget mot
ändringsyrkandet. Efter det ställer ordförande proposition på
tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Ola Skyllbäck, kommunchef
Kommunstyrelsens presidium
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Bolagsordning Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för
Krokomsbostäder AB.
____
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
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.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, och Rolf Lilja, S.
Underlag för beslut
Bolagsordning
Krokomsbostäder AB 31 januari 2013, § 13
Skrivelse 5 juni 2013, Kenneth Karlsson, VD
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
reviderad bolagsordning för Krokomsbostäder AB.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
antar det.
_____
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