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Kf § 103

Dnr 2015-000069

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00
_____
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras fredagen den 11 december 2015.
Jan Runsten, MP, och Simon Rosberg, S, utses att justera protokollet.
_____
Nya ledamöter och ersättare
Fredrik Olofsson är ny ersättare för Vänsterpartiet.
_____
Upprop
Vid upprop noteras 37 ledamöter och 6 ersättare.
_____
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har gjorts i Östersunds Posten och
Länstidningen den 1 december och kallelse har skickats ut den 26 och 27
november 2015.
_____
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 103 (forts)

Dnr 2015-000069

Öppnande
Informationer
Revision och riskanalys
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen slutför grupparbetena som
påbörjades vid fullmäktige den 4 november 2015.
Flykting/Integration i kommunen
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef tillsammans med två bovärdar
Avtackningar
Leo Olofsson, M, avtackas efter att ha varit politiker i kommunen i drygt 22
år.
Maria Söderberg,C, uppvaktas då hon har varit politiker i kommunen 25 år.
Ajourneringar
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.15-13.00, för fika
och en kortare överläggning klockan 15.00-15.20.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 december 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 104

Dnr 2015-000016

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Niclas Höglunds, C, avsägelse som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden och som ledamot i Jämtlands Gymnasieförbund
godkänns.
2

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden väljs Mia Bixo
Svedberg, C, efter Niclas Höglund, C.

3

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden välj Karin Jonsson, C,
efter Mia Bixo Svedberg, C.

4

Till ny ledamot i Jämtlands Gymnasieförbund väljs Karin Wallén, C,
efter Niclas Höglund, C.

5

Jessica Svenssons, V, avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och
som ersättare i socialnämnden godkänns.

6

Till ny ersättare i socialnämnden väljs Emil Kristiansson, V, efter
Jessika Svensson, V.

7

Linus Kimselius, M, avsägelse till alla politiska uppdrag från och med
den 1 februari 2016 samt från alla bolagsstyrelser från och med nästa
bolagsstämma godkänns.

8

Till ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen, från och med den 1
februari 2016, väljs Björn Hammarberg, M, efter Linus Kimselius, M.

9

Till ny ledamot i kommunstyrelsen, från och med den 1 februari 2016
väljs Jannike Hillding, M, efter Linus Kimselius, M.

10 Christer Tofts, S, avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och som
ledamot i socialnämnden godkänns.
11 Bengt Nords, C, avsägelse som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
godkänns.
12 Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden väljs Håkan Schyberg, C,
efter Bengt Nord, C.
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Kf § 104 (forts)

Dnr 2015-000016

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut (forts)
13 Sandra Leossons, M, avsägelse som nämndeman godkänns.
14 Till ny nämndeman väljs Elisabeth Svensson, M, efter Sandra Leosson,
M.
___
Niclas Höglund, C, avsäger sig uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden samt uppdraget som ledamot i Jämtlands
Gymnasieförbund.
Förslag finns om att välja Mia Bixo Svedberg, C, till ny ledamot i barnoch utbildningsnämnden efter Niclas Höglund, C.
Efter fråga på att välja Mia Bixo Svedberg, C, till ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
Förslag finns om att välja Karin Jonsson, C, till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Mia Bixo Svedberg, C.
Efter fråga på om att välja Karin Jonsson, C, till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
Förslag finns om att välja Karin Wallén, C, till ny ledamot i Jämtlands
Gymnasieförbund istället för Niclas Höglund, C.
Efter fråga på att välja Karin Wallén, C, till ny ledamot i Jämtlands
Gymnasieförbund finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Kf § 104 (forts)

Dnr 2015-000016

Valärenden
Jessika Svensson, V, avsäger sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige samt uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Förslag finns om att välja Emil Kristiansson, V, till ny ersättare i
socialnämnden efter Jessika Svensson, V.
Efter fråga på att välja Emil Kristiansson, V, till ny ersättare i
socialnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Linus Kimselius, M, avsäger sig alla politiska uppdrag från och med den
1 februari 2016 samt uppdrag i bolagsstyrelser från och med nästa
bolagsstämma.
Förslag finns om att välja Björn Hammarberg, M, till ny förste vice
ordförande i kommunstyrelsen, från och med den 1 februari 2016, efter
Linus Kimselius, M.
Efter fråga på att välja Björn Hammarberg, M, till ny förste vice
ordförande i kommunstyrelsen, från och med den 1 februari 2016, finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Förslag finns om att välja Jannike Hillding, M, till ny ledamot i
kommunstyrelsen, från och med den 1 februari 2016, efter Linus
Kimselius, M.
Efter fråga på att välja Jannike Hillding, M, till ny ledamot i
kommunstyrelsen, från och med den 1 februari 2016, finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Christer Toft, S, avsäger sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige samt uppdraget som ledamot i socialnämnden från
och med den 1 januari 2016.
Socialdemokraterna återkommer i val av ny ledamot i socialnämnden
efter Christer Toft, S.
_____
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Dnr 2015-000016

Valärenden
Bengt Nord, C, avsäger sig uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag finns om att välja Håkan Schyberg, C, till ny ersättare i
socialnämnden efter Bengt Nord, C.
Efter fråga på att välja Håkan Schyberg, C, till ny ersättare i
socialnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Sandra Leosson, M, avsäger sig uppdraget som nämndeman.
Förslag finns om att välja Elisabeth Svensson, M, till ny nämndeman
efter Sandra Leosson, M.
Efter fråga på att välja Elisabeth Svensson, M, till ny nämndeman finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det
Val kvar att göra till senare möte
Ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Leif Jonsson, S
Ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 januari
2016, efter Jonne Danielsson, KD
Ny ledamot i socialnämnden efter Christer Toft, S.
_____
Kopia till
De som har sagt ifrån sig uppdrag
De valda
Östersunds Tingsrätt, Bertil Jonsson, inklusive personuppgifter
Jämtlands läns nämndemannaförening, Bert Nyman, inklusive
personuppgifter
Jämtlands Gymnasieförbund
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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Kf § 105

Dnr 2015-000070

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet ställer frågor under Allmänhetens frågestund.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 106

Dnr 2015-000031

Medborgarförslag - Fler jobb i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt nedanstående.
______
Svar på medborgarförslaget
Att skapa fler arbetstillfällen och att locka fler företag till kommunen är
något som Krokoms kommun jobbar för hela tiden på olika sätt. Vi har ett
näringslivskontor i kommunen som består av tre tjänster som arbetar dels ut
mot de befintliga företagen för stöd till de företag som vill växa eller
utvecklas dels för att få företag att vilja etablera sig i kommunen.
Krokoms kommun deltar i ett gemensamt etableringsfrämjandeprojekt
tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och övriga kommuner i länet.
Syftet med projektet är att locka företag till regionen. Det handlar om alla
typer av företag inom olika branscher. Vi deltar också aktivt tillsammans
med Östersunds kommun och Jämtkraft i projektet The power region som
handlar om att attrahera större serverhallar till våra kommuner.
Förslagsställaren nämner just Biltema som exempel på företag som man vill
se i kommunen. Krokoms kommun har haft flera möten med Biltema och
visat upp både Krokomsporten och Åsbacken. Biltema har dock varit tydlig
med att Östersund är och har varit deras förstahandsalternativ.
Krokoms kommun stöttar en organisation som heter Nyföretagarcentrum
som hjälper till när någon vill starta företag. Vi ser att det är viktigt att de
som vill starta företag får bra rådgivning då företaget på sikt kan skapa
arbetstillfällen i kommunen. För ungdomar finns möjlighet att anmäla sig till
sommarlovsentreprenörer varje år för att prova på att vara företagare några
veckor.
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Kf § 106 (forts)

Dnr 2015-000031

Medborgarförslag - Fler jobb i kommunen
I Krokoms kommun händer det mycket just nu som är positivt. Det byggs
bland annat nya industrilokaler, framförallt i Ås men även på andra ställen.
Vi har en fördel med att finnas nära Östersund och Åre och vi märker att fler
och fler kan tänka sig att flytta sitt företag till Krokoms kommun. Vi tar
tacksamt emot förslag på företag som kan tänkas vilja etablera sig vår
kommun.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 2 december 2015, § 187
Näringslivschefens tjänsteutlåtande 22 november 2015
Medborgarförslag – Fler jobb i kommunen
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar förslaget med det som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Näringslivskontoret
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Kf § 107

Dnr 2015-000072

Frågor
Vid dagens möte ställs inga frågor.
____
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9 december 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 108

Dnr 2015-000134

Rambudget 2016, plan 2017-2018
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om tillägg till rambudget 2016, plan 20172018 enligt förslag.
2

Kommunfullmäktige kan ta förnyad ställning till kommunens budget
2016 vid sitt möte i februari 2016, kopplat till statsbudgeten och
integrationsverksamheten och dess finansiering.
_______

Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån
för egen rambudget 2016, plan 2017-2018.
_____
Bakgrund
Detta dokument är ett tillägg till Rambudget 2016, plan 2017-18, antaget av
kommunfullmäktige juni 2015.
I beslutet ingick då att rambudgeten skulle revideras i december då
förutsättningar och konsekvenser av statsbudgeten förmodades vara kända.
Under hela året har flyktingsituationen i världen förvärrats. Många fler
flyktingar söker asyl i vårt land nu jämfört med tidigare år. Kommunernas
ansvar i flyktingmottagandet har ökat. Kommunerna kommer att få ett
generellt statsbidrag 2015, för Krokoms kommun är det ca 15 miljoner
kronor. Dessa medel får även användas under 2016. Riktlinjer för nyttjande
av detta statsbidrag saknas i nuläget. Regeringen aviserar även om ett antal
förändringar och tillskott till kommunsektorn avseende statsbidrag för
målgrupper kopplade till flyktingkrisen. Detaljer och ekonomiska
konsekvenser för detta saknas i dagsläget.
Sammantaget innebär detta att kommunen behöver ta förnyad ställning i
budgetfrågan när nödvändiga detaljer är kända. Detta bör ske vid
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2016.
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Dnr 2015-000134

Rambudget 2016, plan 2017-2018
Här följer en redovisning av de föreslagna förändringarna i
rambudgeten. I övrigt gäller den budget som antogs i juni.
Skattesatsen kvarstår oförändrad. 22,17 kr.
Skatteprognos har uppdaterats med senast kända data och prognos från SKL,
oktober 2015.
Antalet invånare är uppdaterat utifrån nuvarande nivå och med hänsyn tagen
till att försäljning och inflyttning i planerat bostadsområde i Sånghusvallen
är försenat jämfört med den plan som fanns i budgeten i juni.
Investeringsbudgeten är uppdaterad, både vad gäller när i tid olika projekt
kan genomföras och vissa förändringar i övrigt. Den enskilt största
förändringen är att det nu ligger medel för ett nytt äldreboende i plan åren
2017—18. Detta är en tidigareläggning då detta skulle kunna ge möjlighet att
temporärt använda dessa lokaler till andra behov.
Dessutom är följande poster uppdaterade i denna tilläggsbudget:
KS förfogandeanslag är minskat med 300 tkr (KS medgav detta som ett sätt
för kommunledningsförvaltningen att minska sina kostnader för 2016 och
framåt.)
Pensionskostnader är uppdaterade med senast kända pensionsprognos
(augusti -15).
Räntekostnaderna är uppdaterade som en följd av ändrade upplåningsbehov
kopplat till bland annat uppdaterad investeringsbudget.
Följande nämnders ramar uppdateras tillfälligt för 2016 (kolumnen
Tilläggsbudget), samt att rambudgeten nu jämfört med i juni är uppdaterad
med fördelning av Löne- och Indexreserver:
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Kommunfullmäktige

Kf § 108 (forts)

Dnr 2015-000134

Rambudget 2016, plan 2017-2018
Besparing
Mkr
Nämnd
Vårens ram Lönereserv Indexreserv Tilläggsbudget utanför ram Ny ram
65,8
68,5
Kommunstyrelse
0,9
1,1
0,4
0,3
264,2
272,2
Socialnämnd
4,8
2,1
1,1
266,7
278,4
Barn- & utbildningsnämnd
9,5
1,2
1
130,1
135,2
Samhällsbyggnadsnämnd
1,7
1,6
1,8
3,1
3,2
Bygg- & miljönämnd
0,1
729,9
17
6
4,3
0,3
757,5

Känd information från statsbudgeten:
De satsningar i form av riktade statsbidrag där socialnämnden respektive
barn- och utbildningsnämnden är mottagare, finns vissa bidrag redan
beviljade och andra är ansökta om och vi väntar på beslut från ansvariga
myndigheter. För socialnämnden har man i år (2015) redan tagit med i sina
förutsättningar att det statsbidrag som kommer till kommunen för ”Fler
händer i vården” redan är ianspråktagna för personalförstärkningar inom
Särskilt boende (demensvård Blomstergården/särskild bemanning kopplat till
vissa omsorgstagare med tungt vårdbehov/tillsynsbehov.) Motsvarande
bidrag för 2016 är också redan ianspråktagna helt eller delvis av samma
anledning. Helårseffekt 3 mkr från och med 2016.
För barn- och utbildningsnämndens räkning har man återsökt och fått
ersättning med 1,4 mkr för helår 2016 (700 tkr för 2015) för satsningar inom
förskolan.
Vad gäller lågstadiesatsningen har man skickat in ansökan om 4,6 mkr för
2016-ff. Dessa medel kräver dock motprestation i form av anställning, vilket
gör att eventuella beviljade statsbidrag helt motsvaras av kostnadsökningar.
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Dnr 2015-000134

Rambudget 2016, plan 2017-2018
För barn- och utbildningsnämndens del finns 3 större satsningar i
höstpropositionen. Dessa är satsningar på lärarlöner (där det tycks som att
kommuner som kan påvisa satsningar på lärarlöner 2015/16 i efterskott kan
bli premierade), en mindre satsning på skolbibliotek (motsvarande cirka 100
tkr för vår kommun) samt fritidshem. Det sistnämnda torde handla om ett
riktat statsbidrag, och om bidraget fördelas efter befolkning, handlar det om
400 tkr 2016, och 800 tkr/år därefter. Sammantaget ingenting som kan ses
som resultatpåverkande i positiv riktning.
Statsbudgetens effekter i sin helhet ska införlivas i nämndernas ramar under
2016.
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning:
Nämnderna har i sina detaljbudgetar för 2016 arbetat fram verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning/RI-mål utifrån rambudgeten i juni och de
resultatindikatorer som anges där. Denna uppdatering av rambudgeten
föranleder inga ändringar i resultatindikatorer som nämnderna behöver
förhålla sig till.
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till rambudget
* Kommunens skattesats 2016 ska vara 22,17
*

Kommunens rambudget för 2016 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 2016, enligt mall.

Justerandes sign

*

Avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under planperioden
görs

*

till kommunfullmäktige i juni 2016 presenteras en långsiktig
investeringsbudget. Budgeten ska också innehålla vilka årliga
kostnader investeringen medför.
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Dnr 2015-000134

Rambudget 2016, plan 2017-2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, KD,
rambudget 2016, plan 2017-2018.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
rambudget 2016, plan 2017-2018.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
rambudget 2016, plan 2017-2018 samt avslag till samverkanspartiernas
rambudget.
Karin Wallén, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, KD,
rambudget 2016, plan 2017-2018.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, KD,
rambudget 2016, plan 2017-2018.
Stefan Fax, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
rambudget 2016, plan 2017-2018.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, KD,
rambudget 2016, plan 2017-2018.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP,
KD, rambudget 2016, plan 2017-2018.
Cristine Persson, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP, KD,
rambudget 2016, plan 2017-2018.
Jan Englund, SD, och Håkan Larsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samverkanspartierna, C, M, MP, KD, och ett
förslag från oppositionen, S och V, i rambudget 2016, plan 2017-2018.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
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Dnr 2015-000134

Rambudget 2016, plan 2017-2018
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller samverkanspartiernas, C, M, MP, KD,
rambudget 2016, plan 2017-2018.
Votering begärs
De som bifaller samverkanspartiernas, C, M, MP, KD, rambudget 2016, plan
2017-2018 röstar Ja.
De som bifaller Socialdemokraternas och Vänsterpartiets rambudget 2016,
plan 2017-2018 röstar Nej.
Med 22 Ja, 19 Nej och 3 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller samverkanspartiernas, C, M, MP, KD,
rambudget 2016, plan 2017-2018.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, inklusive budget
Nämnderna inklusive budget
Kommunstyrelsen inklusive budget
Hans Morén, kommuncontroller, inklusive budget
Gertrud Engelin, ekonom, inklusive budget
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Dnr 2015-000293

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (Rimål), för nämnderna
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner RI-mål för kommunstyrelsens
verksamheter, verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, med
följande ändringar:
* RI-målet, kopplat till övergripande mål fyra, lyder efter ändring
”Kommunen ska verka för att 100% av hushållen har tillgång till minst
100 Mbit internetanslutning 2020”.
* I RI-mål, kopplat till övergripande mål 11, stryks raderna om att
medborgarens kundnöjdhet ska mätas med en så kallad Happy or not.
2

Näringslivsavdelningens verksamhet följs särskilt upp i förhållande till
de övergripande målen för 2015-2016.

3

Kommunfullmäktige godkänner RI-mål för övriga nämnder enligt
sammanställning
___

Bakgrund
Kommunens uppdrag är stort. All erfarenhet pekar därför mot att det behövs
göras prioriteringar i vad som ska följas upp och rapporteras.
Kommunfullmäktige har beslutat om ett begränsat antal indikatorer på
resultat utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv i verksamheten. Det är
kring dessa indikatorer som uppföljning och styrning fokuseras.
De resultatindikatorer, som kommunfullmäktige beslutar om, utgör
vägledning för styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.
Respektive nämnd nivåsätter ambitionsnivån vilket då utgör mål för god
ekonomisk hushållning.
Näringslivsavdelningens verksamhet följs inte upp i något av de beslutade
RI-målen för 2016. Därför föreslås verksamheten redovisa sin
måluppföljning i förhållande till de övergripande målen för 2015-2016.
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Dnr 2015-000293

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (Rimål), för nämnderna
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 18 november 2015, § 168
Kommunstyrelsen 7 oktober 2015, § 155
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 9 november 2015
Samlingsdokument – Ri-mål för Krokoms kommuns nämnder
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner RI-mål för kommunstyrelsens verksamheter,
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, med följande ändringar:
RI-målet, kopplat till övergripande mål fyra, lyder efter ändring
”Kommunen ska verka för att 100% av hushållen har tillgång till minst 100
Mbit internetanslutning 2020”. I RI-mål, kopplat till övergripande mål 11,
stryks raderna om att medborgarens kundnöjdhet ska mätas med en så kallad
Happy or not. Näringslivsavdelningsens verksamhet följs särskilt upp i
förhållande till de övergripande målen för 2015-2016. Kommunfullmäktige
godkänner RI-mål för övriga nämnder enligt sammanställning.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Alla nämnder och styrelsen inklusive samlingsdokument
Kommunchefens ledningsgrupp inklusive samlingsdokument

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 december 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 110

Dnr 2015-000143

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar
kommunfullmäktige om revisionsrapport – Granskning av personalsystemet
Heroma som har gått till kommunstyrelsen och socialnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen har fått förlängd svarstid till sitt möte den 27 januari
2016.
Revisionen väntar på svar i revisionsrapport – Granskning av kommunens
rutiner för att minska sjukfrånvaron. Rapporten har gått till socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Revisorerna har startat tre nya granskningar som handlar om:
*

Fastighetsunderhåll

*

Externa avtal

*

Rutiner för arkivering

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 december 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 111

Dnr 2015-000305

Aktieägaravtal, bolagsordning Business Peak Region
AB, fd Mid Sweden Science Park
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt aktieägaravtal
mellan parterna Samling Näringsliv Jämtlands län ekonomisk förening
samt kommunerna Östersund, Krokom, Åre och Region Jämtland
Härjedalen.
2

Kommunfullmäktige godkänner på motsvarande sätt förslag till
bolagsordning mellan berörda parter.

__________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har sedan tidigare varit delägare i Mid Sweden Science
Park AB. 55% av bolaget har ägts av näringslivet via samverkansbolagen
Peak business and sports AB och VTC Service AB. Det offentliga
delägandet har fördelats enligt Krokoms kommun 7.5%, Östersunds
kommun 15%, Åre kommun 7.5% och Region Jämtland Härjedalen 15%.
Genom ett initiativ från några av de större bolagen i Östersund och Krokom
har en ny näringslivsförening bildats, Samling Näringsliv Jämtlands län
ekonomisk förening. Föreningen är relativt nybildad och arbetar nu med att
få med fler företag som medlemmar. Den nya föreningen har förvärvat
näringslivets aktier i MSSP AB och äger nu 55% av bolaget. Bolaget
föreslås även byta namn till Business peak region AB.
Den nya ekonomiska föreningen har som ambition att tillsammans med
Östersunds, Krokoms, Åre kommuner och Region Jämtland Härjedalen
bredda verksamhetsområdet för nya bolaget (Business Peak region AB) och
på sikt arbeta med tre affärsområden (näringslivsutveckling, Mid Sweden
Science Park och destinationsutveckling) med fokus på infrastruktur,
kompetensförsörjning och bilden av Jämtland. Målsättningen är att öka
samverkan ytterligare mellan näringslivet och det offentliga.
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Dnr 2015-000305

Aktieägaravtal, bolagsordning Business Peak Region
AB, fd Mid Sweden Science Park
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 2 december, § 185
Näringslivschefens tjänsteutlåtande 8 november 2015
Förslag till aktieägaravtal
Förslag till bolagsordning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna nytt aktieägaravtal mellan parterna Samling Näringsliv Jämtlands
län ekonomisk förening samt kommunerna Östersund, Krokom, Åre och
Region Jämtland Härjedalen. Kommunfullmäktige godkänner på
motsvarande sätt förslag till bolagsordning mellan berörda parter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samling näringsliv ek förening
Östersunds kommun
Åre kommun
Region Jämtland Härjedalen
Näringslivskontoret
Hans Morén, kommuncontroller
Gertrud Engelin, ekonom
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Dnr 2015-000246

Biblioteksplan 2015-2019
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar Krokoms biblioteksplan 2015-2019 med
tillägg av orden ”och andra media” i andra målet, på sidan nio. Hela
meningen lyder då ”5% av medieanslaget ska gå till böcker och andra
media på andra språk.”
____
Bakgrund
Krokoms kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger
riktningen för utvecklingen av biblioteksverksamheten under perioden 20152019. Biblioteksplanen antas av fullmäktige.
Biblioteksplanen ska vara en övergripande plan som utgår från
kommunmedborgarnas behov av biblioteksservice från de allra yngsta
medborgarna till de äldsta. Planen ska ge en tydlig överblick över
bibliotekets verksamheter, ansvarsfördelning och framtida inriktning.
*

Målen i biblioteksplanen ska följas upp fortlöpande

*

Biblioteksplanen ska revideras fortlöpande

*

Biblioteksplanen ska omfatta folk- och skolbibliotek i kommunen

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 18 november 2015, § 169
Barn- och utbildningsnämnden 1 september 2015, § 73
Krokoms biblioteksplan 2015-2019
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Dnr 2015-000246

Biblioteksplan 2015-2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige
anta Krokoms biblioteksplan 2015-2019 med tillägg av orden ”och andra
media” i andra målet, på sidan nio. Hela meningen lyder då ”5% av
medieanslaget ska gå till böcker och andra media på andra språk.”
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Eva Fresk, bibliotekschef för korrigering av planen som sedan lämnas in till
kansliet för registrering och utskick till barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2015-000257

Delårsrapport per augusti 2015, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2015.
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2015.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med + 2.310 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +1.075 tkr för år 2015.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven
enligt den kommunala redovisningslagen; att resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de finansiella mål som fastställts för den ekonomiska
förvaltningen, undantaget investeringsnivån där ett smärre överskridande kan
uppstå; att verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning till
övervägande del har uppfyllts.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 18 november 2015, § 174
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 18 november 2015
Delårsrapport, Jämtlands Räddningstjänstförbund 18 september 2015
Förbundets revisorers utlåtande 25 september 2015
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna Jämtlands Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti
2015.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
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Dnr 2015-000257

Delårsrapport per augusti 2015, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2015-000265

Delårsrapport per augusti 2015, Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2015.
Bakgrund
Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2015.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +227 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på -1.634 tkr för år 2015, att jämföras
med ett budgeterat nollresultat.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med
de finansiella målen. Dessa mål är:
Förbundet ska göra ett nollresultat (uppnås inte), samt varje
medlemskommun ska ha lägre total gymnasiekostnad än genomsnittet för
respektive kommungrupp.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med
de verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Fyra
av sju mål har klarats.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 18 november 2015, § 175
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 18 november 2015
Delårsrapport, Jämtlands Gymnasieförbund 25 september 2015
Revisorernas bedömning 29 september 2015
De som yttrar sig
Stefan Fax, S, Maria Söderberg, C, och Jan Englund, SD, yttrar sig.
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Dnr 2015-000265

Delårsrapport per augusti 2015, Jämtlands
Gymnasieförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2015.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
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Dnr 2015-000298

Grovavfallsinsamling och återvinningscentraler
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar taxa för budad grovavfallshämtning vid
fastighetsgräns. Priset ska vara 450 kronor inklusive moms, per 2 m3
grovavfall.
2

Kommunfullmäktige antar ändringar i bilaga 1 till
Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering. Texten
”eller hämtas av renhållaren minst en gång per år efter sopbilens
hämtväg” utgår på fyra ställen.

3

Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016.

Bakgrund
Grovavfallsinsamling
Den årliga grovavfallsinsamlingen föreslås upphöra av miljöskäl,
arbetsmiljöskäl och trafiksäkerhetsskäl. Detta leder till en årlig besparing på
200 000 kronor.
För att upprätthålla en hög servicenivå erbjuds istället budad hämtning av
grovavfall vid fastighetsgräns under hela året. En avgift* (675 kr inkl moms)
utgår per hämtning av max ett normallass (ca ett släpvagnslass).
*Avgiften är en del av taxan. Denna måste beslutas av kommunfullmäktige.

Besparing 200 000 kronor/år.
Egen lastväxlare
En egen lastväxlare är inköpt för att möta behovet av löpande tömningar i
Krokom och Åse. Sommartid heltid, vintertid ca halvtid.
Nettobesparing exklusive personalkostnader 250 000 kronor/år.
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Dnr 2015-000298

Grovavfallsinsamling och återvinningscentraler
Avsluta Åses och Landöns ÅVCer
Anläggningarna är i stort behov av modernisering för att fortsatt drift ska
vara försvarbar. Exempelvis är möjligheterna att dra fram el och vatten
begränsade och kostnaden skulle bli orimlig. Anläggningarna bör därför
avslutas och kunderna hänvisas till Krokom eller Änge (se nedan). Gällande
entreprenadavtal löper till och med 31 december 2016, vilket kan vara en
lämplig tidpunkt för omorganisationen.
Besparingar; Landön 170 000 kronor/år, Åse 450 000 kronor/år.
Totalt 620 000 kronor/år.
Bygga ny ÅVC i Änge
Änge är utan ÅVC. Boende i offerdalsområdet får idag lämna sitt grovavfall
och farliga avfall i Åse, Landön eller Krokom. När anläggningen i Änge är
klar förbättras den geografiska spridningen av anläggningarna, samtidigt
som antalet anläggningar reduceras från fem till fyra. Därmed kan mer
resurser läggas per anläggning vilket kommer att öka både tillgänglighet och
kvalitet.
Kostnad för drift och kapitaltjänst ÅVC Änge ca 600 000 kronor/år.
Personalkostnader
Förstärkt bemanning 150%, fördelat på:
-chaufför ny lastväxlarbil, ca 80%
-budad grovavfallsinsamling, ca 20%
-förstärkt ÅVC-bemanning, ca 50%
-minskat behov av inhyrda sommarvikarier, ca 100 000 kronor
Ökad personalkostnad 280 000 kronor/år.
Slutsats
En fullfinansierad omorganisation som väntas leda till effektivare arbetssätt
med bättre arbetsmiljö för personalen och bättre service, kvalitet och
tillgänglighet för kunderna.
SSumma besparingar
1 170 000 kronor/år
Summa nya kostnader
980 000 kronor/år
Nettobesparing
190 000 kronor/år
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Dnr 2015-000298

Grovavfallsinsamling och återvinningscentraler
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 2 december 2015, § 188
Samhällsbyggandsnämnden 19 oktober 2015
Tjänsteutlåtande 11 september 2015
Bilaga 1 till Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Eva Ljungdahl, MP, föreslår att ändringarna gäller från och med den 1
januari 2016.
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar taxa för budad grovavfallshämtning vid fastighetsgräns. Priset ska vara
450 kronor inklusive moms, per 2 m3 grovavfall. Kommunfullmäktige antar
ändringar i bilaga 1 till Renhållningsordningens lokala föreskrifter för
avfallshantering. Texten ”eller hämtas av renhållaren minst en gång per år
efter sopbilens hämtväg” utgår på fyra ställen. Till det har kommit ett förslag
om att ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan på förslag
om att ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på att ändringarna gäller från och med den 1 januari 2016 finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Dnr 2015-000298

Grovavfallsinsamling och återvinningscentraler
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Oscar Aspman, enhetschef för renhållningen
Christer Thand, VA- och renhållningschef
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Dnr 2015-000071

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Medborgarförslaget ”Gratis liftkort (årskort) till kommunens ungdomar
6-19 år i kommunens belägna skidanläggningar” remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den 24 februari
2016.
2

Motionen ”Mät skolelevers sjukfrånvaro” remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast den 7
december 2016.
_______

Bakgrund och beslutsgång
Dnr KS 15/314
Från en kommunmedborgare har det inkommit ett medborgarförslag om
gratis liftkort (årskort) till kommunens ungdomar 6-19 år i kommunens
belägna skidanläggningar. Förslag finns om att det remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den 24 februari
2016.
Efter fråga på förslag om att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den 24 februari
2016 finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Dnr KS 15/321
Från Jörgen Blom, V, har det inkommit en motion om att mäta skolelevers
sjukfrånvaro. Förslag finns om att motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast den 7 december
2016.
Efter fråga på förslag om att remittera motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast den 7 december
2016 finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
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Dnr 2015-000071

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Underlag för beslut
Medborgarförslag 26 november 2015
Motion 9 december 2015
_____
Kopia till
Förslagsställare
Kommunstyrelsens presidium, inklusive förslag
Barn- och utbildningsnämnden inklusive förslag
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Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige återremitterar nytt reglemente för socialnämnden
för utredning av socialnämndens delegationsordning.
_____
Bakgrund
Socialnämndens reglemente från 2009 behöver revideras.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i december 2014 tagit fram ett
nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
Socialnämndens reglemente har reviderats utifrån SKL´s rekommendationer.
Förslaget har delvis annorlunda upplägg än nuvarande reglemente och det
föreslås ändras språkligt så att ordet ”skall”, på samtliga ställen, ändras till
”ska”.
Nämnden behandlade ärendet ”Revidering av socialnämndens reglemente”
den 17 februari 2015 § 26, där förslaget vara att antalet ledamöter i
arbetsutskottet skulle minskas från fem (5) till tre (3) ledamöter. Ärendet
återremitterades och frågan har utretts.
Ett flertal av landets kommuner har idag tre ledamöter och tre ersättare i sina
utskott. En minskning av antalet gör att kostnaderna för arvoden blir lägre
och det är en del av besparingarna 2016. Förslaget kvarstår därför och är en
av ändringarna som har gjorts i reglementet.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 2 december 2015, § 191
Socialnämnden 26 november 2015, § 142
Tjänsteutlåtande 2 november 2015
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden
Nuvarande reglemente för socialnämnden
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Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Elisabeth Svensson, M, föreslår att reglementet återremitteras för utredning
av delegationsordningen.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till förslag om återremiss.
Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för socialnämnden. Till det har kommit förslag
om återremiss av ärendet.
Ordförande kommer först att fråga på det formella förslaget om återremiss.
Om det inte kommer att bifallas frågar ordförande på grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska återremitteras finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Presidielådan för bevakning av återremiss
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
1

Dnr 22
Socialnämnden: 151014-15, protokollsutdrag § 127, rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS 2015

2

Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte 150820 och 151016

3

Dnr 28
Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev 151123, nr 5

4

Dnr KS 14/183
Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 151118, § 177, beslut på
Medborgarförslag - Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer i
Krokoms kommun

Dnr KS 15/145
5 Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 151118, § 176, beslut på
Medborgarförslag - Krokoms byförening blir remissinstans för frågor
som handlar om Krokoms tätorts utveckling

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

A

B

Justerandes sign

Dnr KS 15/044
Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige senast i februari 2016.
Dnr KS 15/122
Motion – De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska
erbjudas arbete i kommunens regi
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i april 2016.
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Dnr 2015-000013

Meddelanden

C

D

E

F

G

H

I

Justerandes sign

Dnr KS 15/169
Motion – Slopad avgift för trygghetslarm
Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast i
juni 2016.
Dnr KS 15/200
Medborgarförslag - Utsmyckning av förskolorna/skolorna i kommunen
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i december 2015.
Dnr KS 15/209
Medborgarförslag – Parkour-/skatepark och cykelcrossbana. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet,
senast mars 2016.
Dnr KS 15/211
Motion – Simundervisning för vuxna
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
Dnr KS 15/212
Motion - Ökad trafiksäkerhet, Tängvägen i Ås
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
Dnr KS 15/239
Medborgarförslag – Hundrastgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet, senast i mars
2016.
Dnr KS 15/267
Motion – Erbjud nattomsorg genom barnskötare i hemmet. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
fullmäktige senast i september 2016.
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
J

Dnr KS 15/273
Medborgarförslag – Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms
kommun. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 2016.
Dnr KS 15/274

K

L

Motion – Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige
senast i april 2016.
Dnr KS 15/279
Medborgarförslag – Utnyttjande av befintlig tavla för information vid E
14, väster om Lugnvik. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som
själv beslutar i ärendet senast i april 2016.

Dnr KS 15/314
M Medborgarförslaget ”Gratis liftkort (årskort) till kommunens ungdomar
6-19 år i kommunens belägna skidanläggningar” remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast den 24 februari
2016.
N

Dnr KS 15/321
Motionen ”Mät skolelevers sjukfrånvaro” remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast den 7
december 2016.

_____
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Dnr 2015-000097

Avslutning
Ordförande tackar kommunfullmäktige för dagens möte.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 108
§

L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

E

Ja

E

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Elisabeth Svensson
Linus Kimselius
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Marcus Färnström
Roland Larsamo
Anders Norén
Stina Kimselius
Roger Nilsson

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Michael Sandberg
Rune Mellergård
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 108
§

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

N
N

L
(L)
L
L

N

E

N

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson
Christer Toft (Monica Dahlén)
Katarina Rosberg
Stefan Fax
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Maria Jacobsson
Alf Högström (Mikael Karlsson)
Birger Backlund
Erika Öhlin
Simon Rosberg
Anki Syversen
Leif Jonsson
Karin Juleshaug
Göran Carlsson
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Anna Olsson
Lars Nilsson
Judith Hult
Sune Elvstål
Ulla Jönsson
Pär-Erik Berglund

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick (Fredrik Olofsson)
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Eva-Britt Jonsson
Fredrik Olofsson

N
N
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Närvaro

Omröstningar
§ 108
§

L
L

Ja
Ja

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L
L

Avstår
Avstår
Avstår

Vid upprop

37 L
6E
43

22 Ja
19 Nej
3 Avst
44

§

Anteckningar

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

Sverigedemokraterna
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