Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(26)

Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Torsta, i Ås, torsdagen den 24 oktober 2013, kl 08.30-17.20

Beslutande

Ledamöter

Se bilaga 1, till protokollet

Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare

Linus Kimselius och Judith Hult

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen, 7 november 2013

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

90-102

Anette Lihuvudh
Ordförande

Gunnar Hellström
Justerare

Linus Kimselius

Judith Hult

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

24 oktober 2013

Datum då anslaget sätts upp

8 november 2013

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

29 november 2013

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(26)

Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Ärendelista
Kf § 90

Dnr 2013-000081

Öppnande............................................................................................................. 3
Kf § 91

Dnr 2013-000082

Allmänhetens frågestund...................................................................................... 5
Kf § 92

Dnr 2013-000083

Anmälan av motioner och medborgarförslag........................................................ 6
Kf § 93

Dnr 2013-000084

Frågor ................................................................................................................... 7
Kf § 94

Dnr 2013-000086

Dialog med revisorerna ........................................................................................ 8
Kf § 95

Dnr 2013-000281

Delårsrapport per augusti 2013, Jämtlands Räddningstjänstförbund................... 9
Kf § 96

Dnr 2013-000283

Delårsrapport per augusti 2013 Jämtlands Gymnasieförbund ........................... 11
Kf § 97

Dnr 2012-000099

Diskussion - Ägardirektiv 2013 Krokomsbostäder AB ........................................ 13
Kf § 98

Dnr 2013-000177

Översyn av valdistriktsindelning ......................................................................... 15
Kf § 99

Dnr 2013-000028

Motion - Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn, rätten till heltid ................. 17
Kf § 100

Dnr 2013-000029

Valärenden ......................................................................................................... 21
Kf § 101

Dnr 2013-000076

Meddelanden...................................................................................................... 23
Kf § 102

Dnr 2013-000124

Avslutning ........................................................................................................... 26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 90

Dnr 2013-000081

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 10.00.
Meddelande om nya ledamöter och ersättare
Gunilla Selander, FP, ny ersättare, vid mötet den 25 september 2013
Mariann Gabrielsson, KD, ny ersättare
Marianne Hallsten, MP, ny ersättare
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras den 7 november klockan 13.30
Linus Kimselius och Judith Hult väljs att justera protokollet
Upprop
Vid upprop noteras 33 ledamöter och 10 ersättare, se bilaga 1 till protokollet
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 15 oktober. Kallelsen har skickats till ledamöter och
ersättare den 10 oktober 2013.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs
Informationer
*

Presentation av Torsta, Eva-Lena Blom, utbildningschef

*

Föreläsning ”Lyckas i köket”, Johan Andersson, kökschef

*

Verksamhetsinformation, Anna Holmer, bygg- och miljöchef

Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande

Justerandes sign

-

Skolcaféer

-

Medborgarcafé

-

Översyn av politiska organisationen

-

Ungdomsdemokrati, Mi Bringsaas, fullmäktiges andra vice ordförande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 90 (forts)

Dnr 2013-000081

Öppnande
Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
-

Vaajma ungdomsarbete

-

Arbetsgrupp för översyn av arvoden, SKLs förslag till riktlinjer för
arvoden

-

”Mötesplats Krokom”, Linus Kimselius, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande

Försäkringskassan, Charlotte Ax, områdesansvarig och Per Sundin,
samverkansansvarig
Fråga som får ställas vid dagens möte
Jörgen Blom, V, - Fråga om arbetsresor och omsorgsresor
_____
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.20-13.00, kaffe klockan
14.50-15.05 samt klockan 17.10-17.25, för överläggningar.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 91

Dnr 2013-000082

Allmänhetens frågestund
Från kommuninnevånare ställs fråga om utformningen av före detta
Konsumlokalen.
Linus Kimselius, M, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, svarar på
frågan.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, Rolf Lilja, S, Göte
Norlander, C, och Owen Laws, MP.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 92

Dnr 2013-000083

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Motionen – För en bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast 1 oktober 2014.
____________
Dnr KS 13/336
Sture Marklund, V, har lämnat in motionen– För en bättre åldersstruktur i
kommunens skogsinnehav.
_____
Underlag för beslut
Motion – För en bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden inklusive motion
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 93

Dnr 2013-000084

Frågor
Jörgen Blom, V, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande. om arbetsresor och omsorgsresor. Har kommunen någon lösning
för ett antal medborgare som riskerar att få en kraftigt höjd avgift för att ta
sig till jobb eller dagverksamhet?
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande svarar att personer
med handkappersättning, som behöver resor till och från jobbet, har rätt att
söka bidrag från Försäkringskassan, för dessa.
Cristine Persson, C, socialnämndens ordförande, svarar att för de
målgrupper inom socialförvaltningen som reser till daglig verksamhet såsom
mötesverkstaden, Polstjärnan etc. kommer beslut att fattas om
subventionering av färdtjänstavgiften för resor till och från daglig
verksamhet.
En rutin håller på att tas fram av som kommer att omfatta socialpsykiatri,
dementa och LSS. Förutsättningar för att beslut ska fattas är att rätten till
"Handikappersättning" är prövad och att man har ett giltigt färdtjänstbeslut.
Den enskilde brukaren/klienten betalar halva kostnaden för ett länskort
senior.
Om man inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av
funktionsnedsättning och därför får extra kostnader för sina resor kan man få
viss ersättning. Det gäller till exempel om man måste använda färdtjänst och
betalar för det. Man kan få ersättning för hela avgiften. Avdrag görs för vad
resorna skulle ha kostat med allmänna kommunikationer.
Jörgen Blom, V, tackar för svaret.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 94

Dnr 2013-000086

Dialog med revisorerna
Elisabeth Friberg, kommunrevisor, informerar kommunfullmäktige. Det
finns inga nya granskningar att redovisa. Utvecklingen av revisionsarbetet
fortsätter med träffar med styrelsen och nämnderna, då ofta i samband med
genomförda granskningar. Under oktober månad har revisionen träffat
samhällsbyggnadsnämndens presidium och socialnämnden. Träffarna
betyder mycket då en dialog kan ske i eventuella granskningar.
Owen Laws, MP, undrar över de frågor som revisorerna ställer i samband
med sina besök, som han tycker är alldeles för ingående.
Elisabeth Friberg, revisor, svarar att det är lite annan inriktning på frågorna
nu.
Elisabeth Friberg, revisor, redovisar också för studiebesök som revisionen
har gjort.
Den 18 september besöktes Golfklubben i Dvärsätt, som idag är en ideell
förening.
F-6 skolan i Dvärsätt med träningsskola och grundsärskola har också
besökts.
Jörgen Blom, V, tycker det låter intressant att revisionen åker runt på
studiebesök i kommunen.
Elisabet Friberg, revisor, säger att det är bra för revisionen att få komma ut
och se verksamheterna.
Ordförande tackar Elisabeth Friberg, revisor, för dialogen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 95

Dnr 2013-000281

Delårsrapport per augusti 2013, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2013.
_______
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2013.
Resultatet uppvisar ett underskott per augusti med -1 224 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +-0 för år 2013. För att nå detta har
ett köpstopp införts. I förbundets prognos har återbetalning av premier för
sjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och 2006 inte
räknats med.
Revisorerna skriver i sitt utlåtande att resultatprognosen beträffande årets
resultat är förenligt med målet för den ekonomiska förvaltningen.
Revisorerna bedömer även att förbundet snarast måste ta fram en åtgärdsplan
för återstoden av år 2013 och för åren 2014 och framåt för att klara
kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 oktober 2013
Delårsrapport augusti, 11 september 2013
Revisorernas bedömning 7 oktober 2013
Kommunstyrelsen 9 oktober 2013, § 169
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, och Göran Carlsson, S.
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Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 95 (forts)

Dnr 2013-000281

Delårsrapport per augusti 2013, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna Jämtlands Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti
2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 96

Dnr 2013-000283

Delårsrapport per augusti 2013 Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2013.
____
Bakgrund
Gymnasieförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning, där resultatet uppvisar ett underskott per augusti med -3,6 mnkr.
Prognosen för 2013 visar på ett underskott i verksamheten med -13,4 mnkr.
När beräknad återbetalning från FORA med 4,5 mnkr inräknats hamnar
prognosen på -8,9 mnkr. Till detta har förbundet beslutat om ett
handlingsprogram för att minska kostnaderna med 2 mnkr för år 2013. Detta
innebär att prognosen stannar vid -6,9 mnkr.
Revisorerna skriver i sin rapport att man bedömer att rutinerna för och
dokumentationen av delårsrapporten måste vidareutvecklas för att motsvara
god redovisningssed. Revisorerna bedömer vidare att det finansiella målet
inte kommer att uppnås. Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten
i huvudsak är förenligt med de mål förbundsdirektionen har beslutat om för
verksamheten.
JGYs ägare har låtit utföra en extern värdering av gymnasieförbundets
redovisning och resultat. Med utgångspunkt från denna och förbundets
revisorers synpunkter har JGY tagit fram ett omfattande förslag till åtgärder
för ekonomistyrning, uppföljning, redovisning och andra insatser. Processen
är tidsplanerad att vara genomförd i mitten av januari 2014.
Med de insatser som nu förväntas genomföras kommer en mer rättvisande
ekonomisk ställning att redovisas i bokslutet, enligt tjänstemannaledningen i
förbundet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 oktober 2013
Delårsrapport augusti 17 september 2013
Handlingsprogram för att minska kostnader
Revisorernas bedömning 24 september 2013
Kommunstyrelsen 9 oktober 2013, § 168
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24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 96 (forts)

Dnr 2013-000283

Delårsrapport per augusti 2013 Jämtlands
Gymnasieförbund
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 97

Dnr 2012-000099

Diskussion - Ägardirektiv 2013 Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Efter diskussionen vid dagens möte bereds ägardirektivet, för
Krokomsbostäder AB, i vanlig ordning. Vid beredningen beaktas dagens
synpunkter.
_______
Reservation
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget yrkande.
_____
Bakgrund
Ägardirektivet för Krokomsbostäder AB är under omarbetning.
Kommunstyrelsen, den 9 oktober 2013, § 172, har överlämnat till
fullmäktige att diskutera förslaget till ägardirektiv.
Diskussion
Göte Norlander, C, saknar en horisont att arbeta mot.
Rolf Lilja, S, de mjuka värdena efterlyses. En god ekonomi kan skapas om vi
har hyresgäster som trivs. Om man trivs blir man mer stadigvarande och
förstör inte. Sabo allmännyttans samlingsfunktion pekar på de mjuka
värdena. Exempelvis sociala utgångspunkter som goda trygga
boendemiljöer, integration, mångfald, kundnytta, bra boende för äldre och
tillgänglighet.
Britt Carlsson, S, tycker att det finns motsättningar under rubriken
verksamhetskrav där det står, i första stycket, att bolaget i tillämpliga delar
ska följa riktlinjer och policyer. I sista stycket står det att bolaget åläggs att
följa kommunens miljöpolicy, miljöstrategi och miljömål.
Gabriella Carlsson, S, föreslår att det ingår någon skrivning med innovativt
eller kreativt samt något med kulturella värden. KBABs roll i
samhällsutvecklingen, vad vill medborgaren ha, hur kan vi hänga med i
utvecklingen?
Owen Laws, MP, tycker att texten är bra men att en vision borde läggas till
avslutningsvis. Owen Laws, MP, ser inga motsättningar, i tillämpliga delar
och att bolaget åläggs, under rubriken verksamhetskrav.

Justerandes sign
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24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 97 (forts)

Dnr 2012-000099

Diskussion - Ägardirektiv 2013 Krokomsbostäder AB
Sture Marklund, V, undrar om man kan få in en skrivning om reellt
inflytande för de boende.
Judith Hult, S, tycker att bolaget ska ta fram egna policyer och dokument.
Jörgen Blom, V, saknar den reella styrningen. Jörgen Blom, V, säger att det
under en längre tid har satsats på enfamiljshus och vill nu att satsning görs
för att bygga flerbostadshus.
Maria Söderberg, C, säger att det under rubriken verksamhetskrav kan ställas
mer specifika krav på bolaget som gäller det sociala ansvaret.
Yttrar sig gör också Lisa Sallin, M.
Underlag för beslut
Ägardirekt KBAB
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar att en parlamentariskt sammansatt grupp utses för att
arbeta fram förslag till ägardirektiv för KBAB.
Owen Laws, MP, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, yrkande om att tillsätta en
parlamentariskt sammansatt grupp för att arbeta fram förslag till ägardirektiv
för KBAB.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, yrkande.
Propositionsordning
Det finns ett förslag om att en parlamentariskt sammansatt grupp utses för att
arbeta fram förslag till ägardirektiv för KBAB.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att fullmäktige avslår det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidieberedning
Krokomsbostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 98

Dnr 2013-000177

Översyn av valdistriktsindelning
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige lämnar förslag till länsstyrelsen om att nuvarande
valdistriktsindelning ska fortsätta gälla.
_______________________________________________________________________
Bakgrund
Enligt 4 kap 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 och
fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade
endast om det finns synnerliga skäl.
Eventuella förändringar av valdistrikt inför kommande val beslutas av länsstyrelsen
senast den 1 december året före valet, på förslag från kommunfullmäktige.
De valdistrikt som idag ligger under 1 000 röstberättigade (Alsen, Aspås, Dvärsätt,
Rödöbygden, Ås södra) har sedan förra valet ökat och ökar fortfarande.
Valnämndens ambition är att så långt som möjligt behålla service och närhet till
kommunens väljare.
Underlag för beslut
Valnämnden 29 augusti 2013, § 3
Valkansliets tjänsteutlåtande 3 juli 2013 inkl barncheck
Kommunkarta över röstberättigade per valdistrikt
Länsstyrelsens skrivelse 19 april 2013
Kommunstyrelsen 9 oktober 2013, § 176
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Sture Marklund, V, Maria Söderberg, C, Judith Hult, S, Göte Norlander,
C, och Owen Laws, MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige lämna förslag till
länsstyrelsen om att nuvarande valdistriktsindelning ska fortsätta gälla.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 98 (forts)

Dnr 2013-000177

Översyn av valdistriktsindelning
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Valnämnden

Justerandes sign
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24 oktober 2013
Kommunfullmäktige

Kf § 99

Dnr 2013-000028

Motion - Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn,
rätten till heltid
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionens punkt 1 och 2 med att det pågår
en process, med översyn av kommunens användning av
tidsbegränsade anställningar samt översyn av förutsättningar för att
kunna erbjuda heltidsanställning, utifrån budgetdirektiv som gavs i
rambudget 2014 och "Attraktiv arbetsgivare".
2

Kommunfullmäktige besvarar motionens punkt 3 och 4, om krav i
upphandling, med att hänvisa till upphandlingskontorets förklaring, som
finns under rubriken ”Svar på motionen”.
______
______
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån
för egna yrkanden.
_____
Bakgrund
Motion har inkommit från Britt Carlsson, socialdemokraterna angående
bättre arbetsvillkor. Med hänvisning till att kommunen behöver vara en
attraktiv arbetsgivare föreslår Britt Carlsson följande:
* Att fullmäktige beslutar att anställningar alltid utgår från heltid och att
deltid är en möjlighet
* Att vikariat-timanställningar-fyllnadstid minskar till förmån för fasta
anställningar
* Att i offentlig upphandling ska krav ställas på villkor i enlighet med
svenska kollektivavtalet
* Att vid upphandling kräva att de upphandlande aktörerna använder sig
av så kallade antidiskrimineringsklausuler

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 99 (forts)

Dnr 2013-000028

Motion - Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn,
rätten till heltid
Svar på motionen
Det är tydligt att kommande rekryteringsbehov utifrån generationsväxling
och ökat behov av välfärdtjänster förutsätter aktiva insatser för att stärka
bilden av Krokoms kommun som attraktiv arbetsgivare. Här utgör
anställningsvillkor i form av tillsvidare-/och heltidsanställning en viktig del i
att vara en attraktiv arbetsgivare.
I samband med kommunfullmäktiges beslut om rambudget 2014, plan 20152016 gavs ett direktiv till kommunstyrelsen som personalorgan att se över
användningen av tidsbegränsade anställningar samt att utreda
förutsättningarna för system med rätt till heltid/önskad sysselsättningsgrad.
Förslag ska redovisas till kommunstyrelsen senast i mars 2014.
Beträffande motionen avseende krav i samband med upphandling hänvisas
till svar från upphandlingskontorets chef:
”Frågan om möjligheten att ställa krav på svenska kollektivavtal vid
offentlig upphandling har prövats vid ett flertal tillfällen av bl.a. svenska
förvaltningsdomstolar. Denna typ av krav kan i dagsläget inte ställas vid
offentlig upphandling eftersom det skulle strida mot de grundläggande
principerna som ska beaktas vid all offentlig upphandling
(likabehandlingsprincipen i detta fall).
När det gäller antidiskrimineringsklausuler så är det inget vi använder oss av
generellt i våra upphandlingar idag. Alla aktörer är skyldiga att följa svensk
lagstiftning varför vi inte har ansett det finnas anledning till att generellt
använda denna typ av klausuler. Däremot har vi från Upphandlingskontoret
en skrivelse med i våra upphandlingar som lyder: ”Leverantören ansvarar för
att all relevant lagstiftning efterlevs”.
Underlag för beslut
Motion från Britt Carlsson, S, om bättre arbetsvillkor inom offentliga
sektorn.
Tjänsteutlåtande 26 september 2013.
Utdrag från rambudget 2014, Plan 2015-2016 – Direktiv att se över timtid
och andra anställningsvillkor
Kommunstyrelsen 9 oktober 2013, § 171
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Dnr 2013-000028

Motion - Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn,
rätten till heltid
Yrkanden/förslag
Britt Carlsson, S, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till motionen.
Linus Kimselius, M, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Gabriella Carlsson, S, yrkar bifall till motionen.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Anton Moberg, M, och Jenny Pallin,
S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara motionens punkt 1 och 2 med att det pågår en process, med översyn
av kommunens användning av tidsbegränsade anställningar samt översyn av
förutsättningar för att kunna erbjuda heltidsanställning, utifrån
budgetdirektiv som gavs i rambudget 2014 och "Attraktiv arbetsgivare".
Kommunfullmäktige besvarar motionens punkt 3 och 4, om krav i
upphandling, med att hänvisa till upphandlingskontorets förklaring, som
finns under rubriken ”Svar på motionen”. Till grundförslaget har kommit
yrkanden om bifall till motionen som föreslår fullmäktige besluta
* Att anställningar alltid utgår från heltid och att deltid är en möjlighet
* Att vikariat-timanställningar-fyllnadstid minskar till förmån för fasta
anställningar
* Att i offentlig upphandling ska krav ställas på villkor i enlighet med
svenska kollektivavtalet
* Att vid upphandling kräva att de upphandlande aktörerna använder sig
av så kallade antidiskrimineringsklausuler
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
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Dnr 2013-000028

Motion - Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn,
rätten till heltid
Votering begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller motionen röstar
Nej
Med 23 Ja och 19 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Gunilla Sundqvist, personalchef
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Dnr 2013-000029

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Avsägelse från Marita Andersson, KD, godkänns.
2

Avsägelse från Eivor Comén, MP, godkänns.

3

Avsägelse från Jessica Svensson, V, godkänns.

4

Till ny ersättare i Krokomsbostäder AB, efter Marina Edfeldt, S, väljs
Kjell Svemark, S.
______

Bakgrund
Från Marita Andersson, KD, har kommit avsägelse av samtliga politiska
uppdrag, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i fullmäktige, där röstsammanräkning är
gjord.
Fullmäktige återkommer med val av ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden och ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Marita
Andersson, KD.
_____
Från Eivor Comén, MP, har kommit avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning är gjord.
_____
Jessica Svensson, V, har sagt ifrån sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden. Till ny ledamot föreslås Marie Svensson, V.
Efter proposition på att välja Marie Svensson, V, till ny ledamot i
socialnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Fullmäktige återkommer med val av ny ersättare i socialnämnden, efter
Marie Svensson, V.
_____
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Dnr 2013-000029

Valärenden
Fullmäktige har att göra val av ny ersättare i Krokomsbostäder AB, efter
Marina Edfeldt, S. Kjell Svemark, S, föreslås till ny ersättare i KBAB.
Efter proposition på att välja Kjell Svemark, S, till ny ersättare i KBAB,
finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Fullmäktige återkommer med val av ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Carla Veiga Norlander, S.
_____
Fullmäktige återkommer med val av ny ledamot i kommunstyrelsen samt
ersättare i valnämnden efter Kjell Sundholm, KD.
_____
Underlag för beslut
Avsägelser
_____
Kopia till
De berörda personerna och nämnderna
Birgitta Eriksson, ansvarig för förtroendemannaregistret
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
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Meddelanden
1

Dnr 28
Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev 5 - 2013

2

Kommunfullmäktiges presidium: 131004, anteckningar från träff

3 Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

A

B

C

D

E

Justerandes sign

Dnr KS 12/235
Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot utsläpp
av toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och
miljönämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast den 25 september 2013. Motionen behandlas vid möte i byggoch miljönämnden den 16 oktober 2013.
Dnr KS 12/240
Medborgarförslag om fria arbetsresor, för kommunens invånare som
lider av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på Nyheden remitteras till
socialnämnden. Medborgarförslaget ska vara besvarat i kommun
fullmäktige senast den 2 maj 2013. Vid fullmäktiges möte den 2 maj
remitterades förslaget till socialnämnden som också själv beslutar i
ärendet. Medborgarförslaget är remitterat till verksamhetschef för
LSS, för yttrande.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Motionen behandlas vid möte i socialnämnden den 21 oktober 2013.
Dnr KS 12/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
Motionen behandlas vid möte i socialnämnden den 21 oktober 2013.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla remitteras till kommunstyrelsen. Motionen
slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
Motionen bereds efter att nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder
AB är antaget.
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Meddelanden
F

G

H

I

J

K

L
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Dnr KS 13/028
Motion – Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/071
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidraget.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Förslaget är behandlat i barn- och utbildningsnämnden och yttrande
har begärts från Jämtlands Gymnasieförbund. Eftersom en höjning av
inackorderingsbidraget är en kostnad som i slutänden hamnar på
ägarkommunerna, vill förbundet först lyfta frågan på ett
ägarsamråd. Det innebär att Gymnasieförbundet tar upp ärendet
vid sammanträde den 9 december 2013. Därefter kommer yttrande
till kommunen.
Dnr KS 13/221
Medborgarförslag – Håll badhusen öppna sommartid. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar beslut i
ärendet, senast i december 2013.
Dnr KS 13/228
Motion - Öka undervisningen om kommunismens brott mot
mänskligheten. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/253
Medborgarförslag – Behåll dagmammorna i Krokoms kommun
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i fullmäktige senast 28 november 2013.
Dnr KS 13/297
Motion – Juniorkort för resor med Länstrafiken. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
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Meddelanden
M

N

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/299
Motion – Förenkla språket i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.

Dnr KS 13/336
Motion – Bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
_____
O
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Avslutning
Ordförande tackar för ett väl genomfört möte.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 99
§

L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja

E
(E)

Ja
Ja

E

Ja

E

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Anton Moberg
Ingela Rönnestrand (Linus Kimselius)
Leo Olofsson §§ 90-98, till kl 16.35
Roger Nilsson
Marcus Färnström
Johnny Olofsson
Tommy Sjödin
Linus Kimselius
Edvin Moberg

Ja
Ja

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Folkpartiet - Liberalerna:
Marcus Eriksson (Jonne Danielsson)
Jonne Danielsson
Gunilla Selander
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 99
§

L

Ja

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

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Jon Erik Hedman
Mariann Gabrielsson

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Jenny Palin
Eva Handmark (Yvonne Rosvall)
Mi Bringsaas §§ 90-98, till kl 16.20
Peter Grundström (Ensio Gustavsson)
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsén (Karin Juleshaug)
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
Pär-Erik Berglund
Judith Hult
Ulla Jönsson (Ylwa Salomonsson)
Alf Edfeldt
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall
Ove Norrman
Karin Juleshaug
Rune Olofsson
Lollo Ljuslin
Ensio Gustafsson
Anki Syversen
Leif Jonsson
Ylwa Salomonsson

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E

Nej

E

Nej

E

Nej
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 99
§

L
L

Nej

E

Nej

L
L

Ja

E

Ja

§

Anteckningar

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

Nej

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Eva Ljungdahl (Marianne Hallsten)
Dmitar Savic
Annika Olsson
Marianne Hallsten

Ja

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson
Åke Winther
Clas Sundberg
Vid upprop

-

33 L
10 E
43

23 Ja
19 Nej
42
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