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§ 150

Dnr 2014-000022

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1
Föredragningslistan godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Dnr 2014-000012

Informationer
*

Delårsrapport per juni 2014
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Delårsrapport per juni 2014, kommunstyrelsen verksamheter
Sara Anselmby, kanslichef

*

Delårsrapport per juni 2014, Krokomsbostäder AB
Kenneth Karlsson, VD

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 152

Dnr 2014-000286

Delårsrapport per juni 2014
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar delårsrapport per juni 2014, för
kommunstyrelsens verksamheter med följande ändring; De två sista
raderna, i rapporten, under rubriken ”Fritid” stryks.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2014, inklusive
rapport och prognos avseende nämndernas verksamhetsmål med
följande ändringar i rapporten;
Sista meningen, på sidan 14 i delårsrapporten, byts ut mot
”Socialnämnden bör även fortsatt ägna särskilt fokus åt att analysera
antalet biståndstimmar i hemtjänsten och att fortsätta se över om och hur
hemvårdens egenregi kan klara sitt effektivitetsmål.”
Orden ”ska eller” stryks i tredje styckets andra mening, på sidan 14.
2

Kommunfullmäktige, utifrån genomförd analys av måluppfyllelse, ger
följande uppdrag:
Till barn- och utbildningsnämnden uppdras att för det så kallade
behörighetsmålet inhämta information från övriga nämnder kring vilka
aktiviteter som genomförts som kan anses främja arbetet med att
samtliga ungdomar ska nå behörighet till gymnasiet. Nämnden skall i
årsuppföljning av detta mål redovisa en samlad bild av organisationens
totala arbete mot detta mål. Ett första steg är att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att presentera nuläget via
nämndens kvalitetsrapport.
Till samtliga nämnder uppdras att i kommande budgetprocess lyfta fram
insatser för att minska och motverka ökande sjuktal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 152 (forts)

Dnr 2014-000286

Delårsrapport per juni 2014
Till socialnämnden uppdras att även fortsatt ägna särskilt fokus åt att
analysera antalet biståndstimmar i hemtjänsten och att fortsätta se över
om och hur hemvårdens egenregi kan klara sitt effektivitetsmål. En
delrapport ges vid kommunstyrelsen den 8 oktober 2014.
3

Kommunfullmäktige uttrycker vikten av att nämnderna och
förvaltningarna är ekonomiskt restriktiva i sina verksamheter.
_________________

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till
uppföljningen har en resultatprognos för helår 2014 upprättats och bokslut
efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är
+2,1 mnkr.
När det gäller nämndernas återrapportering av Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat sådan rapport.
Kommunledningsförvaltningen har identifierat 3 områden där det finns
anledning att med tydlighet försöka förbättra oss. Det gäller arbetet med det
så kallade behörighetsmålet, det gäller de ökande sjuktalen bland våra
anställda, och det gäller det ökande antalet beviljade timmar inom
hemtjänsten som vi inte kan förklara fullt ut och som innebär snabbt ökande
kostnader.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 september 2014
Delårsrapport, Krokoms kommun per juni 2014
Delårsrapport, kommunstyrelsens verksamheter per juni 2014, beslutas i
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 152 (forts)

Dnr 2014-000286

Delårsrapport per juni 2014
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår kommunstyrelsen anta delårsrapport för
kommunstyrelsens verksamheter.
Maria Söderberg, C, föreslår att de två sista raderna, i kommunstyrelsens
verksamheters delårsrapport, under rubriken ”Fritid” stryks.
_____
Maria Söderberg, C, föreslår att texten ”Ett första steg är att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att presentera nuläget via nämndens
kvalitetsrapport” läggs till sist i stycket med uppdrag till barn- och
utbildningsnämnden.
Maria Söderberg, C, föreslår att ”Delrapport ges vid kommunstyrelsen den 8
oktober 2014”. Meningen läggs till sist i stycket med uppdrag till
socialnämnden.
Maria Söderberg, C, föreslår att sista meningen på sidan 14 byts ut mot;
”Socialnämnden bör även fortsatt ägna särskilt fokus åt att analysera antalet
biståndstimmar i hemtjänsten och att fortsätta se över om och hur
hemvårdens egenregi kan klara sitt effektivitetsmål.”
Owen Laws, MP, föreslår i ändring att orden ”ska eller” stryks i tredje
styckets andra mening, på sidan 14.
Rolf Lilja, S, föreslår att kommunstyrelsen uttrycker vikten av att nämnderna
och förvaltningarna är ekonomiskt restriktiva i sina verksamheter.
Övriga som yttrar sig är Jörgen Blom, V, och Mi Bringsaas, S.
Beslutsgång
I delårsrapport kommunstyrelsens verksamheter finns ett förslag som
föreslår kommunstyrelsen anta delårsrapport för kommunstyrelsens
verksamheter med en ändring om att de två sista raderna, i
kommunstyrelsens verksamheters delårsrapport, under rubriken ”Fritid”
stryks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 152 (forts)

Dnr 2014-000286

Delårsrapport per juni 2014
Ordförande kommer att fråga på förslaget om att kommunstyrelsen antar
delårsrapporten tillsammans med ändringen under rubriken ”Fritid”
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på att anta delårsrapporten tillsammans med ändringen finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Det finns ett förslag, grundförslag, i kommunens delårsrapport, som föreslår
fullmäktige godkänna delårsrapporten. Grundförslaget innehåller också
uppdrag till nämnderna. Till detta har kommit tre tilläggsförslag och två
ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på tillägg och ändringar och sist frågar
ordförande på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på att lägga till följande ”Ett första steg är att barn- och
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att presentera nuläget via nämndens
kvalitetsrapport”, sist i stycket i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på att lägga till följande ”Delrapport ges vid kommunstyrelsen
den 8 oktober 2014”, sist i stycket med uppdrag till socialnämnden finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på att byta ut sista meningen på sidan 14 mot; ”Socialnämnden
bör även fortsatt ägna särskilt fokus åt att analysera antalet biståndstimmar i
hemtjänsten och att fortsätta se över om och hur hemvårdens egenregi kan
klara sitt effektivitetsmål.”, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på att orden ”ska eller” stryks i tredje styckets andra mening, på
sidan 14, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 152 (forts)

Dnr 2014-000286

Delårsrapport per juni 2014
Efter fråga på förslag, om att uttrycka vikten av att nämnderna och
förvaltningarna är ekonomiskt restriktiva i sina verksamheter, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på att föreslå fullmäktige godkänna delårsrapporten i övrigt
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 8 oktober 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 153

Dnr 2014-000303

Delårsrapport per juni 2014 Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2014 för
Krokomsbostäder AB.

Bakgrund
Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2014
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Intäkterna för första halvåret 2014 uppgår till cirka 49.198 tkr (48.447)
Resultatet för perioden uppgår till cirka 4.778 tkr (1.267)
Uthyrningsgrad, bostäder 97,85% (96,89%)
Investeringar i fastigheter inklusive EPIR uppgår till cirka 10.900 tkr
Genomsnittlig ränta för perioden: 2,33% (2,41%)
Nedsättning av tidigare betald skatt 378 tkr enligt SKV-beslut 23 juni
2014
Ackumulerat underskottsavdrag enligt SKV-beslut 12.836 tkr
Avskrivningsunderlag fastigheter ökat med cirka 112.000 tkr
Prognos helårsresultat enligt K3: 6.613 tkr (Budget 2014 6.720 tkr)

Underlag för beslut
Delårsrapport per juni 2014
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsen, med förslag till
fullmäktige, godkänner delårsrapport per juni 2014.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige godkänna
delårsrapport per juni 2014.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 154

Dnr 2014-000309

Uppdaterad resultatbudget socialnämnden 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige ökar de budgeterade skatteintäkterna för år 2014
med 9,3 mnkr jämfört med beslutad budget. Nytt budgeterat resultat är
efter ändring +9,5 mnkr.

Bakgrund
I delårsrapporten 2014 redovisar kommunen en helårsprognos för det
ekonomiska resultatet på +2,2 mnkr. I denna prognos finns uppdaterade
skatteintäkter enligt senaste skatteunderlagsprognos från SKL med intäkter
som överstiger vår budget med 9,3 mnkr.
Socialnämnden redovisar i delårsrapporten efter 6 månader ett prognostiserat
resultat för året med -5,6 mnkr. Helårsprognosen i uppföljning efter 8
månader visar på -6,4 mnkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Mi Bringsaas, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige öka de
budgeterade skatteintäkterna för år 2014 med 9,3 mnkr jämfört med beslutad
budget. Nytt budgeterat resultat är efter ändring +9,5 mnkr.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 155

Dnr 2014-000289

Tilläggsanslag socialnämnden 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsanslag för 2014
med 5,4 mnkr. Det finansieras ur det uppdaterade budgeterade resultatet.

Bakgrund
Socialnämnden har i beslut 2 september 2014 begärt ett tilläggsanslag för
2014 med 5,4 mnkr. Nämndens underskott beror på ökade kostnader för
hemtjänst med 11 mnkr mer än budgeterat. Dessa kostnadsökningar är i det
korta perspektivet svåra att påverka. Övriga verksamheter bidrar i olika mån
positivt till resultatet.
Skillnaden mellan senaste prognostiserade underskott och begäran om
tilläggsanslag på 1 mnkr avser nämnden själv hantera genom egna
besparingar.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 12 september 2014
Socialnämnden 2 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Mi Bringsaas, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja socialnämnden tilläggsanslag för 2014 med 5,4 mnkr. Det finansieras
ur det uppdaterade budgeterade resultatet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 september 2014
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§ 156

Dnr 2014-000294

Igångsättningstillstånd etapp 4, Sånghusvallen, Ås
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens
förslag att bevilja igångsättningstillstånd för exploatering av etapp 4 i
Sånghusvallen. Finansieringen görs inom redan beslutad
investeringsram.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2 september 2014 att
kommunstyrelsen ska besluta om igångsättningstillstånd för exploatering av
etapp 4 i Sånghusvallen, Ås.
Investeringen för etapperna 4 och 5 beräknas brutto till tillsammans 42 mnkr.
I rambudget för år 2015, plan 2016—2017 finns denna satsning med i
förutsättningarna men investeringen redovisas i termer av ett netto mellan
exploateringskostnad och förväntade tomtförsäljningsintäkter.
I kalkylen som ligger till grund för beräkningarna i budget är den totala
bruttokostnaden beräknad till 42 mnkr. Av dessa är preliminärt 7 mnkr att
hänföra till markexploatering kopplad till utökning av kommunens egna
verksamhetslokaler. Resterande 35 mnkr avser kostnader för exploatering av
cirka 70 tomter för småhus. Dessa kostnader skall fullt ut täckas av intäkter
från tomtförsäljning. Tomtförsäljningen är tänkt att påbörjas under 2016 och
slutföras under år 2020.
I princip hela investeringen görs under åren 2015 och 2016. I budget finns
hänsyn tagen till detta med avseende på bland annat tillgången till likvida
medel/upplåning för att klara utbetalningar dessa år. Från 2016 förväntas
istället ett positivt kassaflöde för projektet på grund av intäkterna från
tomtförsäljning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

156 (forts)

Dnr 2014-000294

Igångsättningstillstånd etapp 4, Sånghusvallen, Ås
I budgetförutsättningarna ligger även en satsning på ökade
verksamhetslokaler för skola och barnomsorg i området, för att möta
efterfrågan från en ökande befolkning kopplad till bland annat det nya
tomtområdet. Enligt förhandskalkylen kommer kommunen från 2019 och
framåt att göra en ekonomisk nettovinst på satsningen i södra Ås, där ökade
skatteintäkter mer än uppväger de ökade kostnader som ett större utbud av
kommunal service för med sig.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 september 2014
Samhällsbyggnadsnämnden 2 september 2014
Rambudget 2015 juni 2014
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Christer Toft, S, Mi Bringsaas, S, Rolf Lilja,
S, och Owen Laws, MP.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för exploatering av etapp 4 i Sånghusvallen.
Finansieringen görs inom redan beslutad investeringsram.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 157

Dnr 2014-000201

Bollhall Nälden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige medger att kommunen förvärvar Krokom
Faxnälden 2:44, bollhallen i Nälden, av Stiftelsen Näskottshallen.
Köpeskillingen är satt till 3,61 mnkr. Köpet inkluderar inventarier.
2

Finansiering sker via utökad investeringsram med 3,61 mnkr för
samhällsbyggnadsnämnden 2014. När det gäller ökade drifts- och
kapitaltjänstkostnader för samhällsbyggnadsnämnden efter ett förvärv,
skall dessa kostnader omfördelas inom befintlig ram hos nämnden.

3

Beslutet skall gälla endast under förutsättning att parterna når en
överenskommelse om kommunens fortsatta förhyrning av ishallen i
Nälden.
____

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2 september 2014 föreslagit
ovanstående. Nämnden har även i sitt beslut begärt tilläggsanslag för ökade
drifts- och kapitaltjänstkostnader efter att kommunen övertar ägandet. I
kontakt med tjänstemän inom förvaltningen framkommer att utrymme finns
inom nämndens befintliga ram, att omfördelas från externa hyreskostnader.
Priset för förvärvet är satt i anslutning till den värdering av hallen som är
gjord under våren 2014, samt även nära aktuella bokförda värden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 september 2014
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, och Maria Söderberg, C.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 157 (forts)

Dnr 2014-000201

Bollhall Nälden
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
medge att kommunen förvärvar Krokom Faxnälden 2:44, bollhallen i
Nälden, av Stiftelsen Näskottshallen. Köpeskillingen är satt till 3,61 mnkr.
Köpet inkluderar inventarier. Finansiering sker via utökad investeringsram
med 3,61 mnkr för samhällsbyggnadsnämnden 2014. När det gäller ökade
drifts- och kapitaltjänstkostnader för samhällsbyggnadsnämnden efter ett
förvärv, skall dessa kostnader omfördelas inom befintlig ram hos nämnden.
Beslutet gäller endast under förutsättning att parterna når en
överenskommelse om kommunens fortsatta förhyrning av ishallen i Nälden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

24 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 158

Dnr 2014-000176

Medborgarförslag Tävling om namnförslag "Mötesplats
Krokom"
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. Namntävling kommer att
genomföras under våren 2015. I samband med att lokalen invigs så
bjuder kommunen på fika och vinnande förslagsställare får då någon
form av belöning i samband med invigningen.
Vinnande namn ska också synas på byggnaden i någon form. Detta görs i
samband med övrig konstnärlig gestaltning och i samråd med arkitekt.

Bakgrund
”Mötesplats Krokom” är arbetsnamnet för ombyggnationerna av ”före detta
Konsum”. Där planeras det nu för bibliotek, café, scen, utställningsytor, och
möteslokal.
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill utlysa en
namntävling och där vinnaren bör få ett pris vid invigningen.
Förslagsställaren ser också gärna en skylt på taket där det nya namnet syns
samt att kommunen bjuder på fika invigningsdagen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Förslagsställaren talar om sitt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158 (forts)

Dnr 2014-000176

Medborgarförslag Tävling om namnförslag "Mötesplats
Krokom"
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår bifall till
medborgarförslaget. Namntävling kommer att genomföras under våren 2015.
I samband med att lokalen invigs så bjuder kommunen på fika och vinnande
förslagsställare får då någon form av belöning i samband med invigningen.
Vinnande namn skall också synas på byggnaden i någon form. Detta görs i
samband med övrig konstnärlig gestaltning och i samråd med arkitekt.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Mats Hurtig, kultursamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Dnr 2014-000178

Länskulturplan, Remiss, Kulturplan för Region
Jämtland-Härjedalen 2015-2017
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar remissvar till kulturplan med ett tillägg om att
det bör uppmärksammas att Jämtlands län ligger i framkant i landet när
det gäller folkmusik.
_____
Bakgrund
Regionförbundet Jämtlands län har tagit fram ett förslag på en ny
kulturplan, den andra i ordningen, vilken nu är ute på remiss i samtliga
länets kommuner. Kulturplanen är en handlingsplan som ska beskriva
hur länet ska använde de statliga kulturmedlen inom ramen för
Kultursamverkansmodellen.
Kulturplanen är den del av den så kallade ”Samverkansmodellen” som region
Jämtland Härjedalen ingick i 2012. Den bygger på den nya nationella
kulturpolitiken vilken ökar samspel mellan statliga, regionala och kommunala
prioriteringar.
Aktuella områden är.
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
2. museiverksamhet
3. biblioteksverksamhet
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet
5. regional enskild arkivverksamhet
6. filmkulturell verksamhet
7. främjande av hemslöjd
8. litteratur
Regionen får fördela statsbidrag till dessa områden, under förutsättning att en
regional kulturplan har utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter
samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Det är
kulturplanen som utgör grunden för statens beslut om det årliga statsbidrag som
regionen ska fördela.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159 (forts)

Dnr 2014-000178

Länskulturplan, Remiss, Kulturplan för Region
Jämtland-Härjedalen 2015-2017
Underlag för beslut
Regionförbundet 17 juni 2014
Tjänsteutlåtande 11 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Owen Laws, MP, föreslår i tillägg att det bör uppmärksammas att Jämtlands
län ligger i framkant i landet när det gäller folkmusik.
Christer Toft, S, föreslår bifall till Owen Laws, MP, förslag.
Yttrar sig gör också Jan Runsten, MP, Jörgen Blom, V, och Maria
Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
remissvar till kulturplan.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan på
remissvaret.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på remissvaret finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Kopia till
Mats Hurtig, kultursamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Dnr 2014-000175

Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar om följande redaktionella ändringar;
*
*
*
*

§ 26, ordet Yrkanden i rubriken läggs i en parentes.
§ 34, sidan 13, fjärde stycket, ordet” redovisas” byts ut mot ”besvaras”.
§ 35, ordet ”Kommunmedborgare” byts ut mot ”kommuninvånare”.
§ 35, sidan 14, tredje styckets sista mening, ”eller yrkanden” stryks.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för fullmäktige med
nedanstående ändringar och tillägg;
*
*

*
*
*
*

§ 8, första meningen ändras till ”Extra sammanträde ska hållas om minst
en tredjedel av fullmäktige begär det”.
§ 17, meningen ändras till ”Ordförande avgör om ledamot eller ersättare,
på grund av särskilda skäl, får börja tjänstgöra under pågående
handläggning av ett ärende.”.
§ 25, sidan 9, det ska framgå att det är ”maximalt två replikskiften”
§ 37, hela paragrafen stryks.
§ 32, under punkten 1, andra stycket, där det läggs till att
interpellationen även lämnas till den som interpellationen är siktad till.
§ 40, ordet ”bör” ändras till ”ska”.

Bakgrund
Inför varje ny mandatperiod gås kommunfullmäktiges arbetsordning igenom
och eventuella revideringar görs.
Kommunfullmäktiges presidium har lett arbetet med revideringen av
arbetsordningen med biträde av kommunsekreteraren.
Borttagen text är överstruken.
Ändringar och nytillkommen text är markerat med fet, kursiv stil.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160 (forts)

Dnr 2014-000175

Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 september 2014
Förslag till ny arbetsordning
Förslag som läggs på mötet
Owen Laws, MP, föreslår ändring och tillägg i följande;
*

§ 8, första meningen ändras till ”Extra sammanträde ska hållas om minst
en tredjedel av fullmäktige begär det”.

*

§ 17, meningen ändras till ”Ordförande avgör om ledamot eller ersättare,
på grund av särskilda skäl, får börja tjänstgöra under pågående
handläggning av ett ärende.”

*

§ 25, sidan 9, det ska framgå att det är ”maximalt två replikskiften”

*

§ 37, hela paragrafen stryks.

_____
Cristine Persson, C, föreslår följande tillägg;
*

§ 32, under punkten 1, andra stycket, där det läggs till att
interpellationen även lämnas till den som interpellationen är siktad till.

_____
Jörgen Blom, V, föreslår följande ändring;
*

§ 40, ordet ”bör” ändras till ”ska”.

_____
Jonne Danielsson, FP, föreslår följande ändring;
*

§ 25 ordet ”hens” byts tillbaka mot ”hans/hennes”.

Mi Bringsaas, S, föreslår avslag till Jonne Danielssons, FP, förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160 (forts)

Dnr 2014-000175

Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering
Beslutsgång
Yttrar sig gör också Gabriella Carlsson, S, Christer Toft, S, Maria Söderberg,
C, och Rolf Lilja, S.
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
ny arbetsordning för fullmäktige. Till det har kommit förslag om ändringar
och tillägg.
Ordförande kommer först att fråga på redaktionella ändringar och sedan på
förslag till ändringar. Sist frågar ordförande på arbetsordningens övriga
delar.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på redaktionella ändringar finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller dessa.
Efter fråga på ändring i § 8 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på ändring i § 17 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det
Efter fråga på tillägg i § 25, sidan 9, finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på att stryka hela § 37 finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på tillägg i § 32 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på ändring i § 40 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Jonne Danielsson, FP, föreslår följande ändring;
Efter fråga på ändring i § 25 om att ordet ”hens” byts tillbaka mot
”hans/hennes” finner ordförande att kommunstyrelsen avslår det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160 (forts)

Dnr 2014-000175

Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering
Efter fråga på att anta arbetsordningens övriga delar finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 161

Dnr 2014-000298

Sammanträdesdagar 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar 2015,
för sin del.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner föreslagna sammanträdesdagar 2015.
Kommunstyrelsen
Onsdag 28 januari
Onsdag 11 februari
Onsdag 25 mars
Onsdag 15 april
Onsdag 6 maj
Onsdag 27 maj
Onsdag 10 juni
Onsdag 2 september
Onsdag 16 september
Onsdag 7 oktober
Onsdag 18 november
Onsdag 2 december
Kommunfullmäktige
Onsdag 25 februari
Onsdag 29 april
Onsdag 17 juni
Onsdag 30 september
Onsdag 4 november
Onsdag 9 december

(grovt, ekonomiskt utrymme 2016)
Bokslutsinfo exkl KBAB
Årsredovisning
Information rambudget samt kvartalsrapport
Rambudget 2016
Information delår, kort
Halvårsuppföljning (halv dag)

Kommunbudget 2015 presenteras
Årsredovisning
Rambudget 2016
Delårsrapport

Verksamhetskonferens 26-27 februari
Budgetberedning 13 april med fortsättning 16-17 april
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Dnr 2014-000298

Sammanträdesdagar 2015
Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar 2015
9-11 februari
14-15 april
15-17 juni
20-21 oktober
23-25 november
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, Maria Söderberg, C, Mi Bringsaas, S, och
Jörgen Blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2015.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Nämndsekreterare
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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