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Sammanträdesdatum

14 juni 2017

Kommunfullmäktige

Kf § 48

Dnr 2017-000049

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras onsdagen den 21 juni 2017, § 68 justeras omedelbart.
Olle Arnsten, C, och Rolf Lilja, S, utses att justeras protokollet.
Nya ledamöter och ersättare
Pär-Erik Berglund är ny ledamot för Socialdemokraterna.
Gunnel Persson, är ny ersättare för Socialdemokraterna.
Upprop
Vid uppropet noteras 33 ledamöter och 5 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts i Östersunds Posten och i
Länstidningen den 7 juni och kallelse har skickats ut den 2 juni 2017.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande tillägg
*

Svar på medborgarförslag – Nytt äldreboende i Krokom

Frågor som får ställas vid dagens möte
Frågor som får ställas vid dagens möte

Justerandes sign

*

Clas Sundberg, SD, fråga om satsningar i Krokoms centrum

*

Jan Englund, SD, fråga om lägenhetsbyggande

*

Marie Svensson, V, fråga om källsortering i kommunens egna
verksamheter och för Krokomsbostäder

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 48 (forts)

Dnr 2017-000049

Öppnande
Informationer
*

Folkhälsopolicy Jämtlands län, Göran Hallman, Region Jämtland
Härjedalen och Jonas Törngren, kommundirektör

_____
*

Säkerhetsinformation, Jan Eriksson, säkerhetschef

_____
*

Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, C, ordförande
Införande av e-förslag

_____
*

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, C, ordförande
En kort ekonomisk uppföljning efter fem månader som pekar mot
ett nollresultat med underskott i en del av verksamheterna.
Arbetet med tillväxt- och utvecklingsprogrammet, som beslutades i
fullmäktige förra året, har nu startats upp.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 49

Dnr 2017-000050

Allmänhetens frågestund
Olle Eliasson frågar om ombyggnad av torget vid ICA-planen.
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande, svarar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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14 juni 2017

Kommunfullmäktige

Kf § 50

Dnr 2016-000229

Medborgarförslag - Elevhem för Krokoms kommuns
gymnasieelever
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med tillägg om att
samverkan sker med elevboendet på Torsta.
Bakgrund
Krokoms kommun föreslås ordna så att gymnasieelever som är folkbokförda
i kommunen får möjlighet att bo på ett elevhem, med bemanning, i närheten
av sin studieort, för en rimlig kostnad.
Svar på medborgarförslaget
De argument till behovet av elevhem för kommunens barn som anges i
föreslaget är mycket goda.
I förslaget anges en lösning där samverkan med HVB-hem kan vara en
möjlig väg både vad gäller lediga rum och personalmässigt. Det finns idag
HVB-hem som är igång med verksamhet och som har ytor lediga. Dock
skulle det innebära en hyra utslagen på 12 månader med 8500 kr. Det
innebär en kostnad utslagen på 10 månader 10200 kr/månad, vilket är en
orimlig kostnad för en familj att betala eller att från kommunen
subventionera. Rättsläget avseende besittningsrätten är dessutom oklart för
uthyrning av inhyrda modulboenden vilket kräver ytterligare utredning.
Gymnasieförbundet kommer att ta en kontakt med Östersundshem och
Mittuniversitetet för att utreda möjligheten till fler bostäder för ungdomar
och studenter. Krokoms kommun följer resultatet av det arbetet, via
representationen i förbundets direktion, för att förbättra möjligheten för bra
boende för kommunens ungdomar. Samverkan sker med elevboendet på
Torsta.
Om det i detta arbete framkommer förslag som fungerar utifrån ekonomi och
lämpliga lokaler så är Krokoms kommun positiv till att bidra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 50 (forts)

Dnr 2016-000229

Medborgarförslag - Elevhem för Krokoms kommuns
gymnasieelever
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 maj 2017, § 91
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 14 mars 2017
Medborgarförslag den 20 september 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag.
Karin Wallén, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med text som framgår
under rubriken ”svar på medborgarförslaget”.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagställaren
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 51

Dnr 2016-000213

Medborgarförslag - Ny eller utbyggd idrottshall på
Rödön
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med nedanstående
motivering
___________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen ska låta
bygga en ny idrottshall intill Rödöns skola eller alternativt bygga till den
befintliga hallen i skolan.
Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 13 oktober
2016 som i samarbete med barn- och utbildningsnämnden ämnar svar till
kommunfullmäktige som ska besvara medborgarförslaget senast i april 2017.
Motivering till avslag på medborgarförslaget
Kommunen anser att skolans behov för undervisning i idrott och hälsa
tillgodoses i befintliga lokaler.
Kommunen har för avsikt att under de närmsta åren se över strukturfrågor
vad gäller skolor utifrån förändringar av elevantal.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 maj 2017, § 92
Tjänsteutlåtande daterat 17 mars 2017
Samråd med barn- och utbildningsnämnden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag.
Maria Söderberg, C, Rolf Lilja, S, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 51 (forts)

Dnr 2016-000213

Medborgarförslag - Ny eller utbyggd idrottshall på
Rödön
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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14 juni 2017

Kommunfullmäktige

Kf § 52

Dnr 2016-000236

Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.
____________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där det föreslås
att kommunfullmäktige i matpolicyn för sina verksamheter
- arbeta långsiktigt och aktivt för att i större utsträckning servera en sund,
kvalitativ, näringsrik och lokalt producerad/närproducerad mat, i samtliga
kommunens verksamheter
- öka befintliga (alternativt sätta helt nya) målsättningar gällande exempelvis
svenskt kött, KRAV, ekologiska produkter, lokalt-/när-producerad mat och
andra kloka långsiktiga framåtsträvande certifieringar och märkningar på
matprodukter som serveras inom kommunens verksamheter
Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 20 december
2016 och ska besvaras av kommunfullmäktige senast i juni 2017.
Svar på medborgarförslaget
I Krokoms kommuns måltidspolicy framgår att kommunens kostverk-samhet
skall arbeta för en långsiktig hållbar miljö, hållbar ekonomi och hållbar
utveckling.
Kommunen strävar efter att servera ekologiska livsmedel, KRAV-märkta
livsmedel samt svenskt kött i så stor utsträckning som möjligt utifrån
rådande budgetförutsättningar.
För en hållbar miljö ställs mycket höga kvalitetskrav i livsmedelsupphandlingen, dessutom ska Miljöstyrningsrådets kriterier angående
djurhållning vara uppfyllda.
I samband med upphandlingen har det funnits möjligheter för lokala
producenter att lämna in anbud. Endast en lokal leverantör har inkommit
med anbud till kommunen. När samtliga ställda kvalitetskrav är uppfyllda är
det priset som är den avgörande faktorn. Många lokala producenter föredrar
att leverera sina produkter till grossister för att minimera sina transporter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 52 (forts)

Dnr 2016-000236

Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter
Det innebär också att kommunen har möjlighet att köpa lokalproducerade
livsmedel via grossisten om dessa produkter uppfyller ställda krav på kvalitet
och pris samt lämpar sig för storkök.
Befintlig måltidspolicy skall ligga till grund för kostverksamheten även
fortsättningsvis.
Verksamheten har möjlighet att ändra befintlig matsedel under terminen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 maj 2017, § 93
Samhällsbyggnadsnämnden 20 april 2017, § 62
Tjänsteutlåtande daterat 6 april 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag.
Cristine Persson, C, Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S, Jan Runsten, MP,
och Håkan Larsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att medborgarförslaget besvaras med text
som framgår under rubriken Svar på medborgarförslaget.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 53

Dnr 2016-000215

Medborgarförslag - Modernt föräldraskap
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag.
________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit kring modernt föräldraskap där
kommunen uppmanas att arbeta för ett mer målinriktat jämställt uttag av
föräldradagar och att arbeta för att skapa ett mer modernt föräldraskap i
Jämtlands län.
Det barn- och utbildningsnämnden kan påverka är arbetet med att främja
jämställdhet mellan könen för barn och elever, inte möjligheten att påverka
föräldrar i deras uttag av föräldradagar då dessa inte finns i verksamheten,
ännu.
För barn- och utbildning är uppdraget tydligt. I läroplan för förskola,
grundskola, fritidshem och förskoleklass tydliggörs att verksamheten ska
arbeta med grundläggande värden. Bland annat åläggs det verksamheterna
att arbeta för jämställdhet mellan könen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 7 juni 2017, § 110
Barn- och utbildningsnämnden 9 maj 2017, § 60
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningschef 11 april 2017
Medborgarförslag – Modernt föräldraskap 12 januari 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren presenterar sitt förslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Wallén, C och, Jörgen Blom, V, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 53 (forts)

Dnr 2016-000215

Medborgarförslag - Modernt föräldraskap
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 54

Dnr 2017-000020

Medborgarförslag - Upphörande av
fyrverkeriskjutningar
Kort sammanfattning
Önskemål om upphörande av fyrverkeriskjutningar i någon form utifrån
miljömässiga och materiella skador som kan uppstå.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att frågan
beaktas i pågående översyn av gällande lokal ordningsföreskrift.
____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Framställan grundas i den ökande mängden raketskjutningar i större städer
mot personer, bilar och fastigheter under den gångna nyårshelgen. Speciellt
pekar man på problemen som uppstår för djurägare till sällskapsdjur, men
även för vilda djur intill byar och samhällen. Problemet uppstår mest kring
nyårs- och valborgsfirandet.
Kommunens lokala ordningsföreskrifter berör ”Fyrverkerier och andra
pyrotekniska varor” främst i syfte att freda särskilda boenden för äldre, samt
att föreskrifterna även kräver tillstånd av polismyndighet för att använda
pyrotekniska varor som kräver minst 18 års ålder för inköp inom detaljplanelagt område.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 7 juni 2017, § 108
Tjänsteutlåtande, 24 maj 2017
Medborgarförslag till Krokoms kommunfullmäktige, 5 januari 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrars sig
Jörgen Blom, V, samt Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att frågan beaktas i pågående översyn av
gällande lokal ordningsföreskrift.
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Kf § 54 (forts)

Dnr 2017-000020

Medborgarförslag - Upphörande av
fyrverkeriskjutningar
Beslutsgång (forts)
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 55

Dnr 2016-000253

Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp
snöskoterfrågan i Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Planera för och tillåt snöskoterkörning på tillåtna snöskoterleder inom
detaljplanelagt område inom främst Krokom och Ås samhällen i kommande
detaljplanearbeten.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motivering nedan.
_______________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit och föreslår kommunfullmäktige att
aktualisera skoterfrågan i kommunen i samarbete med Krokoms Skoterallians.
Förslagsvis i kommande detaljplanearbeten eller på annat sätt försöka tillgodose
många av kommunmedborgarnas önskemål om en skotervänlig kommun, bland
annat genom en reglerad snöskoterkörning i tätort.

Motivering till avslag
Krokoms Skoterallians (KSA) samordnar 13 skoterföreningar i Krokoms kommun.
KSA företräder skoterföreningarna i samverkan och för regelbundna dialoger med
kommunen. Olika frågeställningar lyfts som exempelvis säkerhetsfrågor, frågor om
leddragning och regleringsområden har varit aktuellt den senaste tiden. De lokala
föreningarna sköter och driver skoterleder med bidrag från kommunen.
Skotertrafik i tätort regleras i de lokala trafikföreskrifterna. I dagsläget finns det
regleringsområden för alla kommunenes tätorter där det är förbjudet för
snöskoteråkning. I samråd med KSA föreslås det att regleringsområdena för
tätorterna behålls för att leda skoteråkningen till uppmärkta leder. Att ha
skoterkörning inom tätorten bland hus, bilar och människor anser vi inte vara
aktuellt. Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra
på annans mark är inte självklar. Bäst är att följa markerade skoterleder och alltid
köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 55 (forts)

Dnr 2016-000253

Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp
snöskoterfrågan i Krokoms kommun
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 7 juni 2017, 109
Tjänsteutlåtande, 24 maj 2017
Medborgarförslag, 18 oktober 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren presenterar medborgarförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget med motivering som framgår under rubriken
”Motivering till avslag”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 56

Dnr 2016-000272

Medborgarförslag - Gång- och cykelbro mellan
campingen och Strandvägen, Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att en bro byggs på redan existerande
bropelare mellan campingen och Strandvägen i Krokom. Det för att skapa
attraktivare möjligheter för campinggäster att till fots/cykel ta bron in till
centrum för att handla och besöka serviceinrättningar.
Svar på medborgarförslaget
Att ordna en gångbro på de gamla brofundamenten är en idé som funnits
länge. Redan vid byggandet av den nya nuvarande landsvägsbron togs
beslutet av dåvarande politiker att spara fundamenten just för att kunna ge
denna framtida möjlighet. Tanken är dock äldre än så. En av kommunens
tidigare stadsarkitekter föreslog redan för många år sedan möjligheterna att
runt Krokomsviken anlägga en trevlig Strandpromenad med tilltalande
belysning. Frågan har sedan bevakats både vid anläggande av rastplatsen och
sedan 2005 mot Trafikverket via kommun och Byförening när
mittwireräcket skulle anläggas. Det gav resultat att gång- och cykelbana
anlades längs E14. En gångbro på gamla fundamenten skulle ytterligare
fullfölja de gamla planerna. Frågan har alltsedan 2006 diskuterats i
Byföreningen då en fjärde promenadslinga runt Krokomsviken skissades
förutom de tre som genomfördes.
Under 2010 till 2011 arbetade Krokoms Byförening fram en
Byutvecklingsplan för samhället där idéerna och gångbron omtalas många
gånger.
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Dnr 2016-000272

Medborgarförslag - Gång- och cykelbro mellan
campingen och Strandvägen, Krokom
Planen blev även inlämnad som medborgarförslag till fullmäktige att ligga
till grund för fortsatt planering och handlande. Den omtalas även som
”Fiskebron” för att på något sätt förstärka Fiskevägens startpunkt.
Under 2017 kommer arbetet med fördjupad översiktsplan i Krokom med
omnejd att starta. I det arbetet ska det framgå hur Krokom med omgivningar
kan växa och hur sambandet mellan Krokomsviken, Krokomsporten och
Krokoms centrum kan förstärkas. Ett förslag kommer att tas fram med bred
förankring och samråd.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 juni 2017, § 118
Utlåtande
Medborgarförslag
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
En av förslagsställarna presenterar medborgarförslaget.
Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att medborgarförslaget
besvaras med text som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställarna
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Dnr 2017-000070

Medborgarförslag - Nytt äldreboende Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.
___________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att bygga en ny skola
med fritidsplatser bredvid nuvarande Kvarnbackskolan samt använda
marken där Hissmoskolan finns idag till ett nytt äldreboende.
Syftet med förslaget är dels att skapa bättre skolverksamhet och dels att
skapa bättre lösning för ett äldreboende. För skolverksamheten tänker sig
förslagsställaren att det skulle leda till bättre samordning för
skolverksamheten, undvika att barnen använder Aspåsvägen till fritids samt
skapa bättre lekmöjligheter för skolorna.
För äldreboendet skulle vinsten vara att ge närhet till läkare och apotek samt
förbättra förutsättningarna för samarbete med befintligt boende.
Svar på medborgarförslaget
Förslaget har ett gott syfte och följer till stora delar de tankar som finns i
planeringen för både äldreboenden och skolverksamheten.
När det gäller byggandet av nya äldreboenden har en diskussion förts under
flera år och en styrgrupp har behandlat frågan i ungefär ett års tid. I detta
arbete har framkommit ett behov att bygga ett nytt särskilt boende inom
området Krokom/Dvärsätt så snart som möjligt. Flera alternativ har
diskuterats, bl a att bygga i närheten av Blomstergården i linje med
medborgarförslaget.
För att möjliggöra nya spännande bostadsområden, undvika en alltför ensidig
koncentration av verksamhet till Krokoms centrum och kunna flytta in under
2019 har dock kommunen gjort bedömningen att det bästa alternativet är att
bygga detta boende i området Kvarna (nordöst om Kvarnbackskolan).
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Dnr 2017-000070

Medborgarförslag - Nytt äldreboende Krokom
När det gäller skolverksamheten så förs diskussioner om hur denna ska
ordnas för Krokoms kommun som helhet. En större medborgardialog
kommer att genomföras med syftet att finna rätt lösning för kommunen med
målet att ge en väl genomlyst bild av vilken skolverksamhet vi vill ha och
hur den ska vara ordnad. Först efter genomförd medborgardialog vet vi om
det finns behov av förändring eller om vi redan har den skolverksamhet vi
ska ha.
För Krokom specifikt kommer även en fördjupad översiktsplan att
genomföras där skolverksamheten kommer att utgöra en del i en omfattande
planering över hur kommunen ser på utvecklingen av Krokom (med omnejd)
i framtiden.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 14 juni 2017, § 119
Utlåtande
Medborgarförslag
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med svar som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
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Dnr 2017-000053

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

4

5

6

Dnr 2017/190
Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad
mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i
maj 2018.
Dnr 2017/191
Medborgarförslag – En kommunal badplats i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv
beslutar i ärendet senast i december 2017
Dnr 2017/183
Medborgarförslag – Tillverkning av förnybart fordonsbränsle.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv
beslutar i ärendet senast i december 2017.
Dnr 2017/176
Medborgarförslag – Fordonstrafik, fordonsparkering och torgplats
centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i december
2017.
Dnr 2017/174
Medborgarförslag – Tågstopp Trångsviken. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
december 2017.
Dnr 2017/205
Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras
till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj
2018.
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Dnr 2017-000053

Anmälan av motioner och medborgarförslag
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Dnr 2017-000051

Frågor
Clas Sundberg, SD, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om satsningar i Krokoms centrum.
Kommunen gör stora satsningar med ombyggnad av kommunhuset, området
mellan ICA och Magneten samt parkeringsplatser. Hur går det ihop med att
kommunen nu verkar gå mot underskott?
Maria Söderberg, C, svarar att beslut har tagits tidigare om att bygga ny
möteslokal i före detta biblioteket samt nytt kundcenter. Man har även
samlat andra verksamheter, som förut varit utspridda, till kommunhuset.
Kostnad för ombyggnation i kommunhuset är cirka 2 mnkr.
Krokoms centrum kommer inte att bli bilfritt men torget kommer att bli lite
större med passage för bilar. Parkeringar kommer också att skapas efter
Aspåsvägen och bakom ICA blir det fler korttidsparkeringar. Kostnader för
parkeringarna har funnits med i budgeten.
Allt detta har varit planerat sedan Magneten byggdes.
_____
Jan Englund, SD, frågar Elisabeth Svensson, M, ordförande i
Krokomsbostäder AB, om när de 60 lägenheterna på Fröja, Ås, kommer att
börja byggas? När blir det inflyttning? Lägenhetshyran? Jan Englund, SD,
hyser farhågor nu då Östersunds kommun bygger mycket.
Elisabeth Svensson, M, svarar att Freja i Ås är en process vi inte styr över
på grund av att ett överklagande har gått till Mark- och Miljööverdomstolen.
Uppskattningsvis kommer en trea på 65 kvadrat (om det byggs fem
våningar) att kosta i hyra 8.500 kronor/månad. Om byggnationen bara blir i
tre våningar blir det en fördyring på 15%.
_____
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Dnr 2017-000051

Frågor
Marie Svensson, V, frågar Cristine Persson, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt Elisabeth Svensson, M, ordförande i
Krokomsbostäder AB, om hur utvecklad källsorteringen, inom Krokoms
kommuns egna verksamheter och Krokomsbostäder, är.
Elisabeth Svensson, M, svarar att det för Krokomsbostäders räkning inte
finns någon källsortering i dagsläget. På eftermiddagen idag kommer man att
ha en träff för att se vilken typ av system som skulle kunna fungera att ha för
källsortering.
Cristine Persson, C, svarar att kommunen har haft källsortering i
skolor/förskolor och äldreboenden i 20 år.
Kommunen är med i ett samarbete, om så beslut tas, om att öka
källsorteringen.
_____
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Dnr 2017-000052

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen informerar fullmäktige om
att upphandling av sakkunnigt biträde har inlämnats till
upphandlingskontoret i Östersund för kvalitetskontroll. Preliminärt öppnas
anbuden i september och beslut tas i oktober 2017.
Britt Carlsson informerar också om en pågående revision i samhällsbyggnadsnämnden, om upphandling av tjänster.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 juni 2017

Kommunfullmäktige

Kf § 61

Dnr 2017-000112

Lokalt partistöd - redovisning 2016
Kort sammanfattning
Lokalt partistöd betalas ut för nästkommande år till de partier som inom
föreskriven tid redovisat användningen av föregående års utbetalning.
Redovisning har inkommit från alla partier.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för
2018 enligt förslag.
2

Kommunfullmäktige beslutar att blanketten som används vid
redovisning av lokalt partistöd omarbetas för att bli tydligare, inför
kommande år.

3

Riktlinjerna för lokalt partistöd ses över.

_________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Partistödet består av:
Grundstöd – 11 100 kr per parti och år
Mandatstöd – 8 880 kr per mandat och år.
Till kommunkansliet har redovisning av användningen av partistödet för
föregående år inkommit från:
Socialdemokraterna
2017-03-28
Sverigedemokraterna
2017-04-05
Miljöpartiet de gröna
2017-04-10
Centerpartiet
2017-04-11
Moderata samlingspartiet 2017-04-18
Inkom efter förlängd redovisningstid
Kristdemokraterna
2017-04-25
Vänsterpartiet
2017-05-08
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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Dnr 2017-000112

Lokalt partistöd - redovisning 2016
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
I 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel
för att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom
lagtextens definition som innebär att med partistöd avses "ekonomiskt
bidrag och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.”
I 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att
partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits
tidigare men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att
länsstyrelsen kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens
ord är partiet representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)".
I 2 kap. 9 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som
längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 maj 2017, § 83
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 3 maj 2017
Bilagor, ”Lokalt partistöd – redovisning” från respektive parti
Bilaga, fördelning av lokalt partistöd
Regler för kommunalt partistöd i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår att också riktlinjerna ses över.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för
2018 enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar att blanketten som
används vid redovisning av lokalt partistöd omarbetas för att bli tydligare,
inför kommande år.
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Dnr 2017-000112

Lokalt partistöd - redovisning 2016
Till det har kommit förslag om att även riktlinjerna ses över.
Ordförande frågar först på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande frågar på tilläggsförslaget och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Partierna
Birgitta Eriksson
Sara Anselmby, kanslichef
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Dnr 2017-000161

VA-redovisning 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer särredovisningen av VA-verksamheten
för år 2016.

Bakgrund
Se samhällsbyggnadsnämndens beslut om särredovisning av VAverksamheten.
Enligt Vattentjänstlagens 50§ ska huvudmannen, kommunfullmäktige,
fastställa denna särredovisning, och redovisningen ska göras tillgänglig för
fastighetsägarna, t.ex. genom att den publiceras på kommunens hemsida.
VA-verksamheten är reviderad som en del av kommunens totala verksamhet
för 2016. Den är även korrekt hanterad i kommunens årsredovisning för
2016.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 maj 2017, § 84
Ekonomichefens tjänsteutlåtande, 15 maj 2017
Samhällsbyggnadsnämndens beslut; VA-redovisning 2016, 20 april 2017
VA-redovisning 2016, april 2017
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
fastställer särredovisningen av VA-verksamheten för år 2016.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Dnr 2017-000161

VA-redovisning 2016
Kopia till
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Dnr 2017-000150

Årsredovisning 2016 samt revisionsrapport
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.

Bakgrund
Årsredovisning för 2016 har överlämnats till parterna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +2 282 tkr.
Förbundets utgående egna kapital uppgår till 2 770 tkr för år 2016. Resultatet
ligger strax över budgeterad nivå. I enlighet med 14§ i förbundsordningen
överförs överskottet till år 2017.
Enligt revisionsberättelsen har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker också att styrelsen och dess
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2017
Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet Jämtlands län 18 april 2017
Revisionsberättelse 21 april 2017
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.
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Dnr 2017-000150

Årsredovisning 2016 samt revisionsrapport
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samordningsförbundet i Jämtlands län
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Dnr 2016-000237

Motion - Omlokalisering av kommunala verksamheter
Kort sammanfattning
Socialdemokraterna vill att kommunförvaltningen tar fram förslag på
kommunala verksamheter som skulle kunna omlokaliseras ut i kommunen.
Svaret beskriver kommunförvaltningens förhållningssätt i dessa frågor.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen med tillägg om att en översyn
görs för att optimera nyttjandet av offentliga lokaler.

_______________________________________________
Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
kommunen tar fram förslag på kommunala verksamheter som skulle kunna
omlokaliseras ut i kommunen, exempelvis till Föllinge och Änge. I motionen
föreslås att kommunledningen tar fram förslag på lämplig verksamhet att
utlokalisera till orter utanför Krokoms samhälle. Vidare föreslår
Socialdemokraterna i sin motion att vid nyinrättande av olika kommunala
verksamheter överväga att förlägga dessa till orter utanför Krokoms
samhälle.
Kommunledningsförvaltningens svar
Kommunförvaltningens utgångspunkt är att vara lyhörda och i så stor
utstäckning som möjligt tillgodose medarbetares önskemål om placering.
Det finns stora möjligheter att i enskilda fall ordna arbetsplatser i
kommunala verksamhetslokaler.
Exempel på utlokalisering finns idag där vår trafikhandläggare har sin
placering i Föllinge. I Föllinge har det över tid varit möjligt för medarbetare
att på hel eller deltid arbeta trots att man ha haft placeringsort Krokom. Detta
förhållningssätt kan utvecklas mycket mer då vi på flera håll i kommunen
har kommunala verksamhetslokaler med utrymme.
Att överväga alternativa placeringsorter till Krokom ska vara en självklarhet
i framtida förändringar både med utgångspunkt i att samverkan med andra
kommuner blir mer och mer aktuellt samt att verksamheter kan lämpa sig
bättre att lokaliseras på andra orter än Krokom.
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Dnr 2016-000237

Motion - Omlokalisering av kommunala verksamheter
Utgångspunkter för hur vi planerar våra verksamheters placering är
mångfacetterad. Hänsyn ska tas till arbetsmiljön, kollegialt utbyte, närhet till
våra invånare och eventuella utmaningar i att rekrytera. Därför bör
flexibilitet utgöra utgångpunkt för varje enskild situation.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 maj 2017, § 86
Tjänsteutlåtande 2 maj 2017
Motion 28 september 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Mona Puttick, V, föreslår bifall till motionen.
Erika Öhlin, S, föreslår bifall till motionen
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till motionen.
_____
Ajournering begärs klockan 14.30-14.40.
_____
Hans Åsling, C, föreslår bifall till motionen.
Hans Åsling, C, föreslår i tillägg att en översyn görs för att optimera
nyttjandet av offentliga lokaler.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till motionen.
Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvara motionen med text som framgår under rubriken ”Svar på motionen”.
Till det har kommit förslag om att bifalla motionen.
Det har även kommit tilläggsförslag om att en översyn görs för att optimera
nyttjandet av offentliga lokaler.
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Dnr 2016-000237

Motion - Omlokalisering av kommunala verksamheter
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget mot bifall till motionen.
Sedan frågar ordförande på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommundirektörens ledningsgrupp
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Dnr 2016-000046

Motion - Förskola med inriktning djur och natur
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med att barn- och
utbildningsnämnden för närvarande inte går vidare med intentionerna
kring att starta en djur- och naturförskola.
____________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda möjligheter
för en förskola med inriktning djur- och natur enligt tidigare inkommen
motion i ärendet.
I Dvärsätt har en pedagogisk omsorg i kommunal regi, om 5 platser startats
med profil för Djur- och Naturinriktning. Där får barnen umgås med hund,
katt, får och häst på ett naturligt sätt.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 7 juni 2017, § 111
Barn- och utbildningsnämnden 9 maj 2017, § 58
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola, 2 maj 2017
Motion – Förskola med inriktning djur- och natur 3 februari 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Wallén, C, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen
med att barn- och utbildningsnämnden för närvarande inte går vidare med
intentionerna kring att starta en djur- och naturförskola.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2016-000232

Motion - Fördjupad översiktsplan över
Krokomsområdet, utveckling av Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med nedanstående.

Bakgrund
Socialdemokraterna har kommit med en motion om att en fördjupad
översiktsplan tas fram över Krokomsområdet.
Svar på motionen
Behovet av ett övergripande styrdokument för centralortens utveckling är
tydligt och har under det senaste året vuxit allt starkare då efterfrågan på
bostäder och mark för verksamheter ökat.
I den kommunomfattande översiktsplanen som blev antagen 2015 finns
målet att ta fram en fördjupad plan över Krokoms centrum och de
närliggande orterna Dvärsätt, Aspås, Hissmofors. Krokomsporten samt
Krokomsviken ska ingå i den fördjupade studien.
I den kommande fördjupningen ska det framgå hur Krokom med
omgivningar kan växa och hur sambandet mellan Krokomsviken,
Krokomsporten och Krokoms centrum kan förstärkas.
Vidare ska en tätare och högre attraktiv ”stadsmiljö” skapas. Bra
trafiklösningar och goda parkeringsmöjligheter samtidigt som upplevelseoch skönhetsvärden med bl a omsorg om grönytor, ska vara inriktningen för
Krokoms utveckling.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget men arbetet har försenats på
grund av resursbrist. Inom kort (juni 2017 ) kommer förstärkning till
kontoret och arbetet med en fördjupad översiktsplan över Krokoms tätort ska
påbörjas under försommaren. Ett förslag kommer att tas fram med bred
förankring bland medborgare och andra berörda. Ett samrådsförslag
beräknas vara klart under vintern 2017/2018.
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Dnr 2016-000232

Motion - Fördjupad översiktsplan över
Krokomsområdet, utveckling av Krokom
Planprocessen beräknas pågå under 2018 och ett antagande planeras till
våren 2019.
De senast framtagna fördjupade planerna inom Krokoms tätort är
Områdesplan för Krokom-Dvärsätt från 1980 som pekar ut bostäder i det sk.
Kvarna-området. Detaljplan för småhus tillkom senare men området är ännu
ej bebyggt. En översiktsplan över Krokoms centrum togs fram 1992. Den
planen begränsas till själva centrumområdet och de trafiklösningar som var
aktuella då.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 maj 2017, § 87
Tjänsteutlåtande 10 maj 2017
Motion 21 september 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar motionen med text som framgår under rubriken Svar på motionen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
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Dnr 2017-000173

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att ägaren inte har något att erinra.
____________________________________________________
Jäv
Hans Åsling, C, Elisabeth Svensson, M, Maria Jacobsson, S, Pär-Anders
Andersson, C, Peter Grundström, S, Anders Norén, M, och Ulla-Greta
Rexner, V, anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
_____
Reservation
Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för eget förslag.
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
Bolaget har enligt ägardirektivet uppdrag att vara en aktiv aktör på
bostadsmarknaden och förädla sitt fastighetsinnehav genom nyproduktion,
köp respektive försäljning av bostäder och lokaler.
Krokomsbostäders styrelse har beslutat att undersöka intresset hos
hyresgäster, på Tors och Lokes väg i Ås, för att ombilda sina hyresrätter till
bostadsrätter.
Syftet är att frigöra kapital till nyproduktion av hyresrätter.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår i tillägg att intäkterna från försäljningen ska
återinvesteras i nya hyresrätter.
Jörgen Blom, V, föreslår i första hand att kommunfullmäktige förordar
nyproducerade bostadsrätter.
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Dnr 2017-000173

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter
Jörgen Blom, V, föreslår i andra hand att kommunfullmäktige tillser att
antalet hyresrätter inte minskar vid ombildande till bostadsrätter.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för överläggningar klockan 15.00-15.20
_____
Mona Puttick, V, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Rolf Liljas, S, förslag.
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Jörgen Bloms, V, förslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, förslår avslag till Rolf Liljas, S, förslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till Jörgen Bloms, V, förslag.
Niklas Rhodin, S, och Ronny Karlsson, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att ägaren inte har något att erinra.
Till det har kommit förslag om med tillägg om att intäkterna från
försäljningen ska återinvesteras i nya hyresrätter.
Det har även kommit förslag om att kommunfullmäktige i första hand
förordar nyproducerade bostadsrätter och i andra hand att
kommunfullmäktige tillser att antalet hyresrätter inte minskar vid
ombildande till bostadsrätter.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget mot förslag om förord
till nyproducerade bostadsrätter. Efter det frågar ordförande på
tilläggsförslagen.
Beslutsgången godkänns.
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Dnr 2017-000173

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter
Efter fråga på grundförslaget mot förslag om förord till nyproducerade
bostadsrätter finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
grundförslaget.
Efter fråga på tillägg om att intäkterna från försäljningen ska återinvesteras i
nya hyresrätter finner ordförande att kommunfullmäktige avslår det.
Efter fråga på tillägg om att kommunfullmäktige tillser att antalet hyresrätter
inte minskar vid ombildande till bostadsrätter finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Dnr 2016-000250

Framtidens äldreboende i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till utökat antal platser på nytt
äldreboende enligt förslag.
2.

Investeringsbudgeten utökas under åren 2018—2019 med maximalt 25
mnkr för att rymma det utökade byggprojektet.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart
_____
Bakgrund

Socialnämnden föreslår i beslut kommunfullmäktige att öka antalet platser i
det särskilda boendet som skall byggas med projektstart under 2017 och
färdigställande under 2019, från 28+7 till 36+7 platser.
Gällande investeringsbudget rymmer inte denna utökning. Därför föreslås att
25 mnkr tillförs investeringsbudgeten dessa år.
De både negativa och positiva ekonomiska konsekvenser som följer av en
högre investering kan i dagsläget inte beräknas i detalj. På den positiva sidan
finns bl.a en mer ändamålsenlig byggnad som kan ge en lägre
snittbemanning. Å andra sidan är byggnaden större, vilket allt annat lika
innebär ökade driftskostnader och ökade kapitaltjänstkostnader. Dessutom
finns en risk att vissa vakanser/outnyttjade rum finns de första åren i en
större byggnad. Nettot av dessa effekter är alltså svårt att ange idag.
Eventuella konsekvenser avseende driftskostnad hanteras i budgetprocessen
inför åren 2019 och 2020.
Underlag för beslut

Kommunstyrelsen 14 juni 2017, § 117
Tjänsteutlåtande 2017-06-13
Socialnämndens beslut om förslag till utökning av antal platser 2017-06-13
Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2016-12-07
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Dnr 2016-000250

Framtidens äldreboende i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner förslaget till utökat antal platser på nytt äldreboende enligt
förslag. Investeringsbudgeten utökas under åren 2018—2019 med maximalt
25 mnkr för att rymma det utökade byggprojektet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Roland Söderberg, C, väljs Örjan
Ernehed, C,
Till ny ersättare efter Örjan Ernehed, C, väljs Jonas Gabrielsson, C.
Anna Olssons, S, avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
godkänns.
Anna Olsson, S, beviljas att sitta kvar som ledamot i socialnämnden
mandatperioden ut.
Anna Olsson, S, beviljas att sitta kvar som ersättare i kommunstyrelsen
mandatperioden ut.
Till styrgruppen för översyn av den politiska organisationen väljs Björn
Hammarberg, M, ledamot, Jannike Hillding, M, ersättare Eva Ljungdahl, MP,
ledamot, Jan Runsten, MP, ersättare, Olof Wallgren, C, ledamot, Marie Svensson,
V, ledamot, Jörgen Blom, V, ersättare, Lena Persson, KD, ledamot, Michael
Sandberg, S, ersättare, Ronny Karlsson, SD, ledamot, Jan Englund, SD, ersättare,
Viveca Asproth, S, ledamot, Rolf Lilja, S, ersättare
_________________________________________________________________
Ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Roland Söderberg, C, ska väljas.
Örjan Ernehed föreslås till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Efter fråga på att välja Örjan Ernehed, C, till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Örjan Ernehed, C, ska väljas.
Jonas Gabrielsson, C, föreslår till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Efter fråga på att välja Jonas Gabrielsson, C, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Roland Larsamo, M.
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Val av ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Roland Larsamo, M, återkommer
till ett senare fullmäktige.
_____
Nytt ombud for Inlandskommunerna ekonomisk förening efter Anders
Berglund, M.
Val av nytt ombud för Inlandskommunerna ekonomisk förening efter Anders
Berglund, M, återkommer till ett senare fullmäktige.
_____
Avsägelse från Anna Olsson, S, från uppdrag som ledamot i fullmäktige.
Röstsammanräkning är gjord.
Efter fråga på att godkänna avsägelse från Anna Olsson från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
Anna Olsson, S, begär att få vara kvar som ledamot i socialnämnden och som
ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden ut.
Efter fråga på att Anna Olsson, S, ska få vara kvar som ledamot i socialnämnden
mandatperioden ut finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på att Anna Olsson, S, ska få vara kvar som ersättare i kommunstyrelsen
mandatperioden ut finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Val till styrgrupp för översyn av den politiska organisationen. En från varje parti
samt ersättare som endast deltar vid ledamots frånvaro.
Björn Hammarberg, M, ledamot
Eva Ljungdahl, MP, ledamot
Olof Wallgren, C, ledamot
Marie Svensson, V, ledamot
Lena Persson, KD, ledamot
Ronny Karlsson, SD, ledamot
Viveca Asproth, S, ledamot

Justerandes sign

Jannike Hillding, M, ersättare
Jan Runsten, MP, ersättare
C, återkommer till val av ersättare
Jörgen Blom, V, ersättare
Michael Sandberg, S, ersättare
Jan Englund, SD, ersättare
Rolf Lilja, S, ersättare
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Efter fråga på de föreslagna personerna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller val av dessa personer till styrgrupp för översyn av den
politiska organisationen.

_____
Kopia till
De valda
De som har sagt ifrån sig
Berörda nämnder
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr 2016/124
Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett
långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/123
Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom
att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/216
Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige
senast juni 2017.
Dnr 2016/223
Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms
centrum. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Dnr 2016/299
Motion - Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i november 2017.
Dnr 2016/265
Medborgarförslag - Uppföljning av konsekvenser av
skolnedläggningen i Ytterån. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
Dnr 2016/200
Medborgarförslag - Användning av befintliga lokaler och moduler
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
8

9

Dnr 2016/294
Medborgarförslag - Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar.
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i april 2017.
Dnr 2016/297
Medborgarförslag - Hundrastgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2017.

Dnr 2016/310
10 Medborgarförslag – Utveckla och möjliggör ett blomstrande båtliv i
Krokomsviken. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige senast den 26 oktober 2017.
Dnr 2017/033
11 Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den
26 oktober 2017.
Dnr 2017/048
12 Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige senast den 26 oktober 2017.
Dnr 2017/056
13 Medborgarförslag – Belysning och skyltning vid
återvinningstationen i Änge, Offerdal. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet i september
2017.
Dnr 2017/069
14 Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i december 2017.
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
Dnr 2017/068
15 Medborgarförslag – Bygg utegym vid elljusspåret i Ås nedanför
Jämtkrafthallen. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som
själv beslutar i ärendet senast i september 2017.
Dnr 2017/081
16 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018.
Dnr 2017/137
17 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till
socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2018.
Dnr 2017/082
18 Medborgarförslag – Bjud in Emerich Roth till en föreläsning om rasism,
i någon skola i kommunen. Förslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017 eller
ska det vara augusti 2017?
Dnr 2017/099
19 Medborgarförslag – Mer rörelse/idrott på Krokoms kommuns
skolenheter. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i kommunfullmäktige senast i september 2017.
Dnr 2017/130
20 Medborgarförslag – Påverka transortbolag att leverera till bästa och inte
närmaste serviceställe. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som
själv beslutar i ärendet senast den 13 september 2017.
Dnr 2017/190
21 Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad
mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i
maj 2018.
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
Dnr 2017/191
22 Medborgarförslag – En kommunal badplats i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv
beslutar i ärendet senast i december 2017
Dnr 2017/183
23 Medborgarförslag – Tillverkning av förnybart fordonsbränsle.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv
beslutar i ärendet senast i december 2017.
Dnr 2017/176
24 Medborgarförslag – Fordonstrafik, fordonsparkering och torgplats
centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i december
2017.
Dnr 2017/174
25 Medborgarförslag – Tågstopp Trångsviken. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
december 2017.
Dnr 2017/205
26 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras
till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj
2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 juni 2017

Kommunfullmäktige

Kf § 71

Dnr 2017-000055

Avslutning
Utifrån information om Folkhälsa, vid dagens möte, uppmanar ordförande
Gunnar Hellström, C, fullmäktige att utforska kommunen till fots eller med
cykel, i sommar. Ordförande avslutar med att tillönska alla sommar och sol.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

14 juni 2017

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Elisabeth Svensson
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Marcus Färnström
Anders Norén
Stina Kimselius (Roger Nilsson)
Roger Nilsson
Anders Berglund
Ulf Wärdell

L
L
L
(L)
L
E

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Gunnar Hellström
Karin Wallén
Hans Åsling
Cristine Persson
Malin Bergman
Håkan Larsson
Andreas Axelsson
Lena Andersson
Olle Arnsten
Bengt Nord (Kurt-Olov Göransson)
Tony Fick
Karin Häggqvist
Olof Hedman
Örjan Ernehed
Kurt-Olov Göransson
Pernilla Jontegård
Urban Wiklund
Pär-Anders Andersson
Jenny Haugskott

L
L
L
L
L
L
(L)
L
L
(L)
L

E

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Michael Sandberg
Rune Mellergård

(L)

_______________________________________________________________________________________________________________
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KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

14 juni 2017

2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson
Katarina Rosberg
Peter Grundström
Maria Jacobsson
Birger Backlund
Erika Öhlin
Leif Jonsson
Karin Juleshaug (Kjell Svemark)
Göran Carlsson (Carina Grahn Hellberg)
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Judith Hult
Sune Elvstål
Ulla Jönsson
Pär-Erik Berglund
Annika Hansson
Kjell Svemark
Alf Edfeldt
Ove Norrman
Kjell Nilsson
Carina Grahn Hellberg
Ylwa Salomonsson
Gunnel Persson

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

E

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee (Ulla-Greta Rexner)
Eva-Britt Jonsson
Ulla-Greta Rexner

L
(L)
L
E
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KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

14 juni 2017

3

Närvaro

Omröstningar

Anteckningar

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

L
L

Sverigedemokraterna
Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
(L)
L

Vid upprop

33 L
5E
38

_______________________________________________________________________________________________________________
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