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Kommunfullmäktige

Kf § 21

Dnr 2015-000069

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00.
_____
Parentation hålls till minne av Mi Bringsaas som var ledamot i
kommunfullmäktige för socialdemokraterna i 26 år. Mi Bringsaas var också
politiker i styrelsen i olika nämnder och råd, i olika perioder.
Kommunfullmäktige minns henne under en stunds tystnad.
_____
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras tisdagen den 12 maj.
Håkan Larsson, C, och Gabriella Carlsson, S, utses att justera protokollet.
_____
Upprop
Vid upprop noteras 36 ledamöter och 7 ersättare.
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds Posten och
Länstidningen den 21 april. Kallelse har skickats till ledamöter och ersättare
den 16 april 2015.
_____
Fastställande av dagordning
Det finns förslag om att lägga till ett ärende – Försäljning av fastigheten
Änge 4:1, Offerdal. Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen tidigare,
samma dag.
Ordförande frågar fullmäktige om de bifaller att ärendet tas upp som ett extra
ärende på fullmäktige dagordning och finner att fullmäktige bifaller det.
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29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 21

Dnr 2015-000069

Öppnande
Informationer
- Jämtkraft AB
Anders Ericsson, VD, Ragnar Asplund och Karin Bodén
-

Återredovisning av datorsatsningen ”en-till-en”
Monica Andersson, IT-pedagog

Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande
-

Partistöd

-

Medborgardialoger, polisens nya organisation

-

Utbildning i den kommunala verksamheten, 20 maj

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
-

Medborgardialoger, Integration

Frågor som får ställas vid dagens möte
*

Katarina Rosberg, S, fråga om simundervisningen

*

Maria Jacobsson, S, fråga om förstelärare. Frågan besvaras vid
fullmäktige den 17 juni.

_____
Ajourneringar
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00 och för
eftermiddagsfika klockan 15.25-15.45.
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Kommunfullmäktige

Kf § 22

Dnr 2015-000070

Allmänhetens frågestund
Det ställs inga frågor vid Allmänhetens frågestund.
_____
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Sammanträdesdatum

29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 23

Dnr 2015-000032

Medborgarförslag - Bättre wifi/3G på Nyhedens skola
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med texten som finns
under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att Nyhedens skola ska få tillgång till wifi,
eller 3G, för att kunna använda sina egna telefoner i skolarbetet.
Förslag till svar på medborgarförslaget
Om elever och personal ska kunna ansluta sina egna telefoner till ett wifinätverk, måste Krokoms kommun bygga ett särskilt nätverk som bara ska
användas för privat utrustning. Idag finns det inga pengar eller personal för
att göra det, utan vi måste istället satsa på att bygga ut och anpassa skolans
wifi så att det räcker till för att elever och personal ska kunna komma åt
internet från elev- och skoldatorer. Skolans trådlösa näträcker idag inte till
för att man ska kunna ansluta privata enheter. Dessutom vill vi hålla skolans
wifi åtskilt från det nät där privat utrustning används.
Eftersom det är mobilnätsleverantörerna (telefonbolagen) som ansvarar för
mobilnätets täckning kan kommunen inte göra något praktiskt för att få till
bättre täckning. Däremot kan kommunen försöka påverka leverantörerna att
göra något åt det. IT-enhetens telefonisamordnare har också fått i uppdrag att
undersöka vad det skulle kosta att sätta upp signalförstärkare i huset, så att
inomhustäckningen blir bättre.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
IT-chefens tjänstutlåtande 26 mars 2015
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 56
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Sammanträdesdatum

29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 23 (forts)

Dnr 2015-000032

Medborgarförslag - Bättre wifi/3G på Nyhedens skola
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med texten som finns under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Åke Wilhelmsson, IT-chef
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29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 24

Dnr 2015-000034

Medborgarförslag - Mer mat i matsalen på Nyhedens
skola
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvaras medborgarförslaget med texten under
rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
____
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det ska
serveras mer mat i matsalen på Nyhedens skola.
Svar på medborgarförslaget
Varje dag serveras två alternativrätter. Ibland kan det vara svårt för
kökspersonalen att bedöma hur mycket mat som går av respektive maträtt.
Det finns alltid en av två rätter kvar. Vid händelse att maten tar slut försöker
kökspersonalen att så snabbt som möjligt servera mera mat.
Vid de tillfällen som maten är slut föreslås att eleverna tar sallad, bröd och
dryck som de kan äta under tiden det tillreds mera mat.
Kommunen mäter matsvinn för att uppnå en hållbar miljö och ekonomi. Där
är vi alla ansvariga att bidra. Matsvinnet på Nyheden kan vara lite väl högt
och vara en del av att maten tar slut ibland.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta kontakt med barn- och
utbildningsförvaltningen för att försöka förbättra kommunikationen mellan
lärarna och kökspersonalen så att maten kan lagas i tillräcklig mängd och i
rätt tid samt att se till att matråd genomförs som det är tänkt. Matrådet är ett
bra forum för att skapa en god dialog mellan eleverna och kökspersonalen.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Samhällsbyggnadsnämnden 17 mars 2015
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 59
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Kommunfullmäktige

Kf § 24 (forts)

Dnr 2015-000034

Medborgarförslag - Mer mat i matsalen på Nyhedens
skola
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med texten som finns under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
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29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 25

Dnr 2015-000027

Medborgarförslag - Ipads istället för datorer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med texten under
rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
________________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag från ungdom föreslås att eleverna, som digitalt
verktyg, får Ipads istället för datorer.
Svar på medborgarförslaget
Utvecklingen i den digitala världen går snabbt. För bara några år sedan var
det självklart att ett digitalt verktyg var lika med dator. Nu kan surfplattor
och kanske t.o.m. telefoner likställas med en dator. Därför används
fortsättningsvis begreppet digitalt verktyg så att kommunens skolor kan följa
med i utvecklingen. Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under
årens lopp kring IT i skolan och det finns en styrgrupp som arbetar med
digital kompetens inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
Styrgruppen kommer inför nästa inköpsperiod att väga in de åsikter som
framkommer i medborgarförslaget, i sin utvärdering om vilket digitalt
verktyg som ska användas.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Barn- och utbildningsnämnden 24 mars, § 35
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 61
Beslutsgång
Det finns ett förslag, från kommunstyrelsen, som föreslår att
medborgarförslaget besvaras med texten som framgår under rubriken ”Svar
på medborgarförslaget”.
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Sammanträdesdatum

29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 25 (forts)

Dnr 2015-000027

Medborgarförslag - Ipads istället för datorer
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 26

Dnr 2015-000026

Medborgarförslag - Nyare saker till Stubben
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar förslaget, enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag, med att nya inventarier ska bekostas av
verksamheten. Under innevarande år kommer vissa medel att avsättas
för nya inventarier på Stubben. En långsiktig plan för upprustning
behöver upprättas.
_____________________________________________________________
Bakgrund
En ungdom har i medborgarförslag föreslagit att nyare saker till fritidsgården
Stubben köps in.
Stubben fritidsgård ligger i centrala Krokom och tillhör verksamhetsmässigt
Nyhedens skola.
Verksamhet bedrivs både på dag- och kvällstid. Det är många elever som
besöker Stubben varje dag och slitaget på inventarier blir stort.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Barn- och utbildningsnämnden 24 mars 2015, § 42
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 62
Förslag som läggs på mötet
Jan Englund, SD, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara förslaget med att nya inventarier ska bekostas av verksamheten.
Under innevarande år kommer vissa medel att avsättas för nya inventarier på
Stubben. En långsiktig plan för upprustning behöver upprättas.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Kf § 26 (forts)

Dnr 2015-000026

Medborgarförslag - Nyare saker till Stubben
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 27

Dnr 2015-000025

Medborgarförslag - Mer idrott i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
förslagsställarna bjuds in till barn- och utbildningsnämnden för att där få
svar på, den nu pågående, utredningen om daglig fysisk aktivitet, då den
är klar. Svar på medborgarförslaget avgörs i barn- och utbildningsnämnden.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen inför mer idrott i skolan.
Barn och utbildningsförvaltningen har fått ett uppdrag att göra en utredning,
i dialogprocess med skolan, politiken och samhällsaktörer såsom
föreningslivet. Uppdraget ska visa en modell för den framgångsrika och
hälsofrämjande skolan, där integrerad, daglig, schemalagd, fysisk aktivitet
ingår i skoldagen.
Utredningsarbetet är inte avslutat.
Underlag för beslut
Medborgarförslaget
Tjänsteutlåtande 12 mars 2015
Förslag som läggs på mötet
Karin Wallén, C, förslår att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att förslagsställarna bjuds in till barn- och
utbildningsnämnden för att där få svar på, den nu pågående, utredningen om
daglig fysisk aktivitet, då den är klar. Svar på medborgarförslaget avgörs i
barn- och utbildningsnämnden.
Jörgen Blom, V, bifaller Karin Walléns, C, förslag till ändring.
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29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 27 (forts)

Dnr 2015-000025

Medborgarförslag - Mer idrott i skolan
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med att utredning pågår om daglig fysisk
aktivitet i skolan. Till det har kommit ett ändringsförslag om att
förslagsställarna bjuds in till barn- och utbildningsnämnden för att där få
svar på, utredningen om daglig fysisk aktivitet, då den är klar. Svar på
medborgarförslaget avgörs i barn- och utbildningsnämnden.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller ändringsförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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Kf § 28

Dnr 2015-000035

Medborgarförslag - Bättre skolmat
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med texten under
rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
_______
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att maten i
kommunens skolor ska bli bättre.
Svar på medborgarförslaget
Tillredningsmetoderna vid till exempel makaronipudding ska förbättras.
Nyttig mat
Vi delar uppfattningen att bra mat är viktig för prestationen i skolan. I
Krokoms kommun finns därför en Måltidspolicy där det framgår hur
kommunens måltider ska vara och hur måltidsverksamheten ska fungera.
Till detta finns underliggande riktlinjer ”Bra mat i skolan” vilka är grundade
på Livsmedelsverkets rekommendationer.
Kommunens matsedel är näringsvärdesberäknad och uppfyller kraven för
Nordiska näringsrekommendationer.
Matens variation
Angående variationen av de olika maträtterna följs Livsmedelsverkets råd
om frekvensen av de olika maträtterna utifrån huvudkomponenten.
Varje dag serveras två alternativrätter, salladsbuffé, olika sorters bröd med
smörgåsfett bestående av lättmargarin alternativt smör. Måltidsdryck
serveras i form av lättmjölk, standardmjölk eller vatten. Om man äter en
lunch som innehåller de olika ingredienserna så skapar man en fullgod och
näringsrik måltid vilket leder till bättre ork och hög prestationsförmåga.
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29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 28 (forts)

Dnr 2015-000035

Medborgarförslag - Bättre skolmat
Salladsbuffébestående av sallad, tomat och gurka ger inte tillräckligt med
energi och näringsinnehåll.
Orsaken till att det serveras maträtter från tidigare serveringstillfällen är att
på så vis kan kostnaderna minska och att ur miljösynpunkt inte fullt ätbar
mat slängs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta kontakt med barn- och
utbildningsförvaltningen för att se till att matråd genomförs som det är tänkt.
Matrådet är ett bra forum för att skapa en god dialog mellan eleverna och
kökspersonalen.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Samhällsbyggnadsnämnden 17 mars 2015, § 36
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 57
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget med texten under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
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29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 29

Dnr 2014-000277

Medborgarförslag - Barn till föräldralediga bör få vistas
på fritids 10 tim/vecka.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Medborgarförslaget återremitteras för framtagande av bättre
beslutsunderlag.
________________________________________________________________
Bakgrund
Förslagsställaren föreslår möjlighet till att ha barn på fritidshem även under
föräldraledighet, med ca 10-15 timmar/vecka. Motivet är att äldre barn har
större behov av social gemenskap.
Kostnaden för en plats på fritidshemmet är 25 000 kr/barn, det täcker
personalkostnader, övriga kostnader och livsmedel dock ej städ och
kostnader för lokaler.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Tjänsteutlåtande 27 januari 2015
Barn- och utbildningsnämnden 24 februari 2015, § 21
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 55
Förslag som läggs på mötet
Karin Wallén, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Lilja föreslår att medborgarförslaget återremitteras för framtagande av
bättre beslutsunderlag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår avslag till
medborgarförslaget. Till det har kommit ett återremissyrkande för
framtagande av bättre beslutsunderlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000277

Medborgarförslag - Barn till föräldralediga bör få vistas
på fritids 10 tim/vecka.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras idag eller
senare. Om fullmäktige inte bifaller förslag om återremiss kommer
ordförande att fråga på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
De som avslår återremiss röstar Nej och de som bifaller återremiss röstar Ja.
Med 19 Ja och 24 Nej finner ordförande att ärendet återremitteras för att
avgöras senare.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 april 2015
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000293

Medborgarförslag - Miljögifter och farliga kemikalier i
förskolor
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att man delar
intentionerna i förslaget.
2

Kommunfullmäktige beslutar att en handlingsplan för en giftfri vardag,
en strategi för utfasning av farliga ämnen tas fram. Det för att trygga en
giftfri vardag för barn och ungdomar.
_____

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden och bygg- och miljönämnden har
remissbehandlat medborgarförslaget. Båda nämnderna föreslår;
-

att en arbetsgrupp tillsätts för att i ett tvärvetenskapligt och långsiktigt
perspektiv göra verksamheterna så griftfria som möjligt.

-

att en handlingsplan tas fram

Barn- och utbildningsförvaltningen har en arbetsgrupp som redan påbörjat
arbetet med att reducera miljögifter och farliga kemikalier i förskolor.
Samarbete ska ske med andra kommuner.
Som förslagsställaren påtalar finns det farliga kemikalier i produkter och
varor i inomhusmiljöer.
Barn är mer utsatta för kemikalier i sin omgivning än vuxna då de för att
undersöka saker ofta stoppar dem i munnen. Barnen är dessutom mycket
känsligare och mottagligare för kemikalier än vuxna. Därför måste de varor
som barn och unga utsätts för prioriteras i omställningen till en giftfri
vardag.

Justerandes sign
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Dnr 2014-000293

Medborgarförslag - Miljögifter och farliga kemikalier i
förskolor
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Barn- och utbildningsnämnden 27 januari 2015, § 10
Bygg- och miljönämnden 5 februari 2015, § 7
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 54
Förslag som läggs på mötet
Förslagsställaren talar om sitt förslag.
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign
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Dnr 2014-000205

Medborgarförslag - Förläng cykelvägen från Tängtorpet
så att den ansluter till gamla E75 i Ås.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med texten under
rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
___

Bakgrund
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen där förslagsställaren vill
att cykelvägen från Tängtorpet förlängs så den ansluter till gamla E 75 i Ås.
Svar på medborgarförslaget
E14 och Åsvägen/Ösavägen är statliga vägar och trafikverket ansvarar för
standard och trafiksäkerhet längsvägarna
Cykelvägen längs E14 knyts samman med Ösavägen vid Tängtorpet. Den
byggdes ut i samband med mitträckessatsningen för ett antal år sedan.
I Länstransportplanen för perioden som varar fram till år 2025 ingår en
utbyggnad av gång/cykelväg längs del av Ösavägen, från Ås skola fram till
Ösabacken. Utbyggnaden av resterande sträckning fram till E 14, finns
upptaget i kommunens prioritering, som en åtgärd för ett senare
genomförande.
Cykelväg från Tängtorpet bevakas i kommunens prioritering.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Tjänsteutlåtande 7 april 2015
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 60

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000205

Medborgarförslag - Förläng cykelvägen från Tängtorpet
så att den ansluter till gamla E75 i Ås.
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med texten under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000071

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Medborgarförslag – Miljöstation i Änge
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i november 2015.
2

Medborgarförslag – Krokoms Byförening remissinstans i frågor som
handlar om Krokoms tätorts utveckling
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet
senast i november 2015.

3

Motion – De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska
erbjudas arbete i kommunens regi
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast i
april 2016.

_________________________________________________________
Kopia till
Förslagsställare
Remissinstanser inklusive medborgarförslag/motion

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000072

Frågor
Katarina Rosberg, S, frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande
Karin Wallén, C, om simundervisningen i kommunen.
Vid förra fullmäktigemötet frågade Katarina Rosberg, S, om likvärdigheten
på simundervisningen i kommunen. Ett av svaren var att fokus ligger på att
ge simundervisning i de lägre åldrarna. Katarina Rosberg, S, har fått veta att
det i dagsläget inte pågår någon simundervisning i årskurserna F-3 i
Föllingeområdet. Hur kan det komma sig och hur är det då med
likvärdigheten i kommunen frågar Katarina Rosberg, S.
Karin Wallén, C, svarar att alla skolor fått en likvärdig tilldelning utifrån
årskurs. Eleverna i de lägre årskurserna prioriteras. Simlärare ansvarar för
undervisningen. I de äldre åldrarna ansvarar idrottslärarna. Ett problem har
varit att simhallen främst på Nyheden varit stängd, vissa perioder, av olika
anledningar. Det har påverkat planeringen vid simundervisningen. Det har
inte kommit till Karin Walléns, C, kännedom att eleverna inte får den tid
som tilldelats under läsåret. De elever som riskerar att inte kunna simma får
extra intensivbad för att nå målen. 1,7% av eleverna når inte målen i simning
i årskurs 6. Det ska jämföras med exempelvis matematik där 6% av eleverna
inte når målet i årskurs 9. Det visar på att Krokoms kommun har en mycket
bra simundervisning. Samtidigt har kommunen utmaningar i att alla elever
ska nå målet att vara godkända i alla ämnen i årskurs 9.
_____
Fråga från Maria Jacobsson, S, om förstelärare, ställd till Karin Wallén, C,
ställs vid fullmäktiges möte den 17 juni 2015.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige 17 juni 2015
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Kf § 34

Dnr 2015-000135

Interpellationer
Stefan Fax, S, ställer interpellation om den bristande fysiska planeringen
till Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande.
Det positiva verkar nu ha hänt att kommunens markområden för näringsliv
och handel i Ås och Krokom inte räcker till för alla de som vill etablera sig.
Ett positivt problem kan det synas men det visar också på en baksida som
kommunen redan skulle ha tagit med i beaktande.
Det saknas en markberedskap och en beredskap i planeringen på flera orter
både för industri, handel och i vissa fall även bostäder. En enig
samhällsbyggnadsnämnd yrkade på, vid sammanträde den 17 mars i år, att
äska pengar till inrättande av en tjänst som strategisk planerare. Det vill säga
ett förslag som oppositionen fört fram i budgetsammanhang i flera år.
Hur kan kommunen kompensera för den tidigare bristande planeringen?
Maria Söderberg, C, svarar;
Stefan Fax pekar på att det finns positiva tecken på att fler företag planerar
att etablera sig i vår kommun. Det är vi överens om är mycket positivt och
kommunen ska självfallet medverka till att ge bra förutsättningar för detta.
Vi arbetar också med detta på olika sätt.
Jag delar däremot inte Stefans tro på att inrättandet av en tjänst som
”strategisk planerare” plötsligt skulle lösa alla problem. Av den information
jag har inhämtat från samhällsbyggnadsnämnden är det en tjänst som
samordnare av översiktsplaneringen man ser ett behov av. Det får vi resonera
om.
Vi har alla ett gemensamt ansvar för den kommunala planeringen;
kommunstyrelsen, de olika nämnderna, förtroendevalda och tjänstemän.
Vi har också ett ansvar för en god ekonomisk hushållning i kommunen.
Att som socialdemokraterna och vänsterpartisterna tro att en tjänst som
”strategisk planerare ” ska lösa problemen åt oss tror jag inte på.

Justerandes sign
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Dnr 2015-000135

Interpellationer
Min målsättning är att vi ska fortsätta att gemensamt, styrelser och nämnder,
förtroendevalda och tjänstemän, planera för Krokoms kommuns utveckling.
Vi ska ge goda förutsättningar för fler företag att växa och utvecklas, för fler
människor att leva och verka i vår kommun. På så sätt omsätter vi vår
kommunparoll – vi ger plats för tillväxt – i praktiken.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, Björn Hammarberg, M,
Mona Puttick, V, Cristine Persson, C, Jan Runsten, MP, Håkan Larsson, C,
och Gabriella Carlsson, S.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000143

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen berättar att revisorerna har
förlängt avtalet med Deloitte, som sakkunnigt biträde, med två år.
Revisionen kommer att besöka nämnderna och styrelsen under oktober till
och med december, för resonemang.
Revisionen kommer med ett uppdaterat reglemente till hösten 2015.
Revisionsplan 2015
Återsökning av medel från Migrationsverket – Rutiner
Uppföljning av tidigare granskningar
Väsentlighet och riskanalys
Rutiner för arkivering
Sjukfrånvaro – Hur jobbar kommunen med åtgärder?
Fastighetsunderhåll
Externa avtal – Rutiner
Torsta AB, studiebesök
Ansvarsutövande i form av träffar med styrelsen och nämnderna
_____
Kopia till
Ola Skyllbäck, kommunchef f v b ledningsgruppen
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Dnr 2015-000142

Årsredovisning 2014, Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder
AB år 2014.

2.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i
Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2014 enligt
revisorernas tillstyrkan.

Bakgrund
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2014 och
överlämnar den till kommunen.
Bolagets eget resultatmål är att varje år redovisa ett resultat efter finansiella
poster om minst 1,5 mkr. För 2014 redovisar bolaget ett resultat, efter
finansiella poster på 12 615 tkr. Resultatet efter bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till 1 749 tkr. Den bokslutsdisposition som gjorts är en
avsättning till Ersättningsfond kopplat till den brand som under året
drabbade en av bolagets fastigheter i centrala Ås.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 april 2015
Årsredovisning 2013, Krokomsbostäder AB, 8 april 2015 inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 80
Förslag tom läggs på mötet
Rolf Lilja, S, Jan Englund, SD, och Elisabeth Svensson, M, yttrar sig.
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Dnr 2015-000142

Årsredovisning 2014, Krokomsbostäder AB
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Kommunfullmäktige

godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2014.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i Krokomsbostäder
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i
aktiebolaget, verksamhetsåret 2014 enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Dnr 2015-000099

Årsredovisning 2014, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014.
____
Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2014 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Kommunrevisionen har lämnat revisionsberättelse för 2014. Där tillstyrker
revisorerna att årsredovisningen godkänns. Årsredovisningen är upprättad i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och i allt väsentligt
redovisar den utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsen 25 mars 2015, § 40
Informationer
Björn Torbjörnsson, ekonomichef redovisar årsredovisning 2014.
Elisabeth Friberg, C, ordförande i kommunrevisionen november-december
2014, redovisar revisionsberättelse 2014.
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bifalla årsredovisning för 2014.

Justerandes sign
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Dnr 2015-000099

Årsredovisning 2014, Krokoms kommun
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Revisorerna
Deloitte, sakkunnigt biträde
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2015-000144

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2014, enligt revisorernas tillstyrkan.

Justerandes sign

2

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden
och dess ledamöter, verksamhetsåret 2014, enligt revisorernas
tillstyrkan.

3

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och
utbildningsnämnden och dess ledamöter, verksamhetsåret 2014,
enligt revisorernas tillstyrkan.

4

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2014, enligt revisorernas tillstyrkan.

5

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och
dess ledamöter, verksamhetsåret 2014, enligt revisorernas
tillstyrkan.

6

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2014, enligt revisorernas tillstyrkan.

7

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och
dess ledamöter, verksamhetsåret 2014, enligt revisorernas
tillstyrkan.

8

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
mellan Jämtlands läns landsting och länets kommuner samt
nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner
(GNU) och dess ledamöter verksamhetsåret 2014, enligt
revisorernas tillstyrkan.

9

Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000144

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2014
Bakgrund
I revisionsberättelse för 2014 skriver revisorerna;
Kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2014 och redovisar ett överskott på cirka 0,9 mnkr. Överskottet uppnås tack
vare ändrade redovisningsprinciper för redovisning av statsbidrag för
flyktingar. Årets nettoinvesteringar uppgår till cirka 31,1 mnkr och är
finansierade med eget kapital. Samtliga nämnder redovisar negativa
avvikelser eller balans mot budget förutom kommunstyrelsen, valnämnden
och socialnämnden som redovisar ett överskott mot budget. Socialnämndens
överskott motsvarar beviljat tilläggsanslag under året. Revisorerna bedömer
att kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans
resultatet är inte förenligt med resultatmålet för 2014 (+ 4,2 mnkr). Däremot
uppfyller kommunen de övriga finansiella målen om en likviditet på minst
30 mnkr (48,6 mnkr) samt att soliditeten ska vara minst 44 % (51%).
Eftersom det saknas en samlad bedömning av respektive nämnds
måluppfyllelse av verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk
hushållning, i årsredovisningen, kan inte måluppfyllelsen bedömas.
Elisabeth Friberg, ordförande i kommunrevisionen december 2014 redovisar
för revisorernas ansvarsprövning där revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och nämnden för
upphandlingssamverkan.
Underlag för beslut
Revisionsberättelse för 2014

Justerandes sign
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Dnr 2015-000144

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2014
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden,
valnämnden, överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och
nämnden för upphandlingssamverkan, verksamhetsåret 2014, enligt
revisorernas tillstyrkan. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Efter fråga på förslagets nio punkter, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
Nedanstående deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
I handläggningen under punkten 1 för kommunstyrelsen deltar inte Maria
Söderberg, C, Rolf Lilja, S, Cristine Persson, C, Lena Persson, KD, Maria
Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Christer Toft, S, Jan Runsten, MP, Elisabeth
Svensson, M, och Eva Ljungdahl, MP.
I handläggningen under punkten 2 för samhällsbyggnadsnämnden deltar inte
Björn Hammarberg, M, Eva Ljungdahl, MP, Peter Grundström, S, Andreas
Axelsson, C, och Leif Jonsson, S.
I handläggningen under punkten 3 för barn- och utbildningsnämnden deltar
inte Karin Wallén, C, Niclas Höglund, C, Katarina Rosberg, S, Jörgen Blom,
V, Jenny Henriksson, C, och Marcus Färnström, M.
I handläggningen under punkten 4 för socialnämnden deltar inte Elisabeth
Svensson, M, Jannike Hillding, M, Lena Andersson, C, Christer Toft, S,
Yvonne Rosvall, S, Karin Juleshaug, S, Stina Kimselius, M, och Eva
Ljungdahl, MP.
I handläggningen under punkten 5 för bygg- och miljönämnden deltar inte
Hans Åsling, C, Marcus Färnström, M, Gabriella Carlsson, S, Judith Hult, S,
Marcus Färnström, M, och Jan Runsten MP.
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Dnr 2015-000144

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2014
I handläggningen under punkten 6 för valnämnden deltar inte Björn
Hammarberg, M, Håkan Larsson, C, Marie Svensson, V, Lena Persson, KD,
Judith Hult, S, Håkan Larsson, C, Jan Runsten, MP, och Mona Puttick, V.
I handläggningen under punkten 7 för överförmyndarnämnden deltar inte
Elisabeth Svensson, M, och Göran Carlsson, S.
I handläggningen under punkten 8 för gemensamma nämnden för
upphandling lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan deltar inte Rolf Lilja, S.
_____
Kopia till
Nämnderna
Revisorerna
Deloitte, sakkunnigt biträde
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Dnr 2015-000128

Finansiering av boende, ensamkommande flyktingbarn,
2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ger mandat/delegation till samhällsbyggnadsnämnden att lösa boendefrågan för ensamkommande flyktingbarn på
beställning av socialnämnden. Denna lösning gäller för upp till ca 12
boendeplatser 2016.
2.

Finansiering sker ur investeringsbudget och/eller driftbudget 2015.

3.

Samhällsbyggnadsnämnd och socialnämnd ska inför beslut hålla
kommunstyrelsen informerad om förslag till lösning och kostnad.

Reservation
Sverigedemokraterna anmäler reservation till förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
Krokoms kommun har likt landets övriga kommuner en uppgift att ta emot
bl.a ensamkommande flyktingbarn. Enligt prognoser för 2016, kommer
antalet barn och ungdomar som kommer till kommunen vara 24 stycken. Just
nu saknas boendeplatser för dem. Om kommunen nekar till att ta emot en
ungdom, kan vite utgå till staten med 500.000 kronor för varje person.
I dagsläget saknas anvisade medel för att skaffa boendeplatser i både driftoch investeringsbudget. Vi vet också att det är bråttom. Om vi tvingas till
den mest oekonomiska lösningen, d.v.s. att låta uppföra modulbyggnad
(antingen genom att hyra eller genom att köpa sådan modul), är
anskaffningstiden ett antal månader. Därför brådskar det med att skapa
ekonomiskt utrymme för beslut.
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Dnr 2015-000128

Finansiering av boende, ensamkommande flyktingbarn,
2016
Socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att hitta
lämpligare och samtidigt billigare lösningar än att lösa boendet med s.k
modulbyggnader, men vi bör ta höjd för det dyraste alternativet. Vi vet dock
i nuläget inte exakt vad kostnaden för detta är. De ersättningar kommunen
får i samband med att vi tar emot en ungdom täcker troligen de direkta
kostnaderna för detta, men överskottet vi tidigare haft, och som kan täcka
andra kostnader kommunen har kopplat till samma målgrupp ( skola,
överförmyndarnämnden t.ex.), minskar eller försvinner.
En kommunövergripande integrationsbudget är under utarbetande.
Förslaget till lösning är mot bakgrund av ovanstående, att
kommunfullmäktige godkänner att samhällsbyggnadsnämnden löser
boendefrågan, på beställning av socialnämnden. Detta kan ske antingen
genom förvärv av fastighet, extern förhyrning av boende, eller genom att låta
uppföra modulbyggnad (köp eller hyra) eller på annat lämpligt sätt.
Socialnämnden ska på samma sätt anses kunna garantera
samhällsbyggnadsnämnden en hyresintäkt för samma ändamål.
Finansieringen sker av respektive nämnd, vilket kan kräva avsteg från
liggande budget 2015. Det är därför viktiget att nämnderna rapporterar sina
förslag och ekonomiska konsekvenser till kommunstyrelsen.
Investeringsbudgeten för 2015 kommer inte att upparbetas i sin helhet, de
eventuella investeringarna kommer att rymmas inom budgeten. I
investeringsbudgeten för 2016-2017 planeras en buffert in för att hantera bla.
omfördelning mellan åren.
Den här lösningen är egentligen av övergripande karaktär och borde ur det
perspektivet avgöras i kommunfullmäktige, men då underlåtenhet att lösa
situationen påverkar den kommunala ekonomin mer än detta beslut, anser vi
ändå att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden mandat i frågan. Denna lösning gäller för upp till cirka 12
boendeplatser, d.v.s. halva årets behov. Resterande behov löses i
budgetberedningen inför 2016, och utrymme kommer att finnas i rambudget
för 2016.
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Dnr 2015-000128

Finansiering av boende, ensamkommande flyktingbarn,
2016
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 april 2015
Kommunstyrelsen 29 april 2015, § 81
Förslag som läggs på mötet
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till Ronny Karlssons, SD, förslag till avslag
samt bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Christer Toft, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
ger mandat/delegation till samhällsbyggnadsnämnden att lösa boendefrågan
för ensamkommande flyktingbarn på beställning av socialnämnden. Denna
lösning gäller för upp till ca 12 boendeplatser 2016. Finansiering sker ur
investeringsbudget och/eller driftbudget 2015. Samhällsbyggnadsnämnd och
socialnämnd ska inför beslut hålla kommunstyrelsen informerad om förslag
till lösning och kostnad. Till det har kommit förslag till avslag till
grundförslaget.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget bifall mot avslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
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Dnr 2015-000128

Finansiering av boende, ensamkommande flyktingbarn,
2016
Kopia till
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2015-000105

Årsredovisning 2014 Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Jämtlands
gymnasieförbund.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.

Deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
Maria Jacobsson, S, och Katarina Rosberg, S, deltar inte i handläggningen av
ärendet.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2014 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +8 281 tkr,
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. I samband med delårsrapporten
prognostiserades ett överskott på 2 933 tkr.
De största avvikelserna både i förhållande till budget och till prognos beror
på intäktsökningar på grund av ökat antal elever i förbundets egna skolor,
samt på lägre pensionskostnader än planerat.
Enligt revisionsberättelsen för 2014 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 april 2015
Årsredovisning 2014, Jämtlands gymnasieförbund 9 mars 2015
Revisionsberättelse 10 mars 2014
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 73
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Dnr 2015-000105

Årsredovisning 2014 Jämtlands Gymnasieförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2014 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 41

Dnr 2015-000107

Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet
Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2.

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

Deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
Cristine Persson, C, och Christer Toft, S, deltar inte i handläggningen av
ärendet.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2014 har överlämnats till parterna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott uppgående till -1 936 160
kronor.
Förbundets strategi de senaste tre åren har varit att minska det egna kapitalet
ner till den nivå som staten kommer att kräva i den nya fördelningsmodellen
för att få ”full” tilldelning av statliga medel. I och med 2014 års resultat har
den nivån nåtts och framtida tilldelning från staten torde därmed vara säkrad.
Enligt revisionsberättelsen har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker också att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess enskilda ledamöter.
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Dnr 2015-000107

Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet
Jämtlands län
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 april 2015
Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet Jämtlands län 23 februari 2015
Revisionsberättelse 13 april 2015
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 75
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samordningsförbundet Jämtlands län
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Dnr 2015-000109

Årsredovisning 2014, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Jämtlands
räddningstjänstförbund.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.

Deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
Rolf Lilja, S, deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2014 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +830 tkr.
Enligt förbundsordningen får förbundet behålla ett ackumulerat överskott
motsvarande 10 procent av verksamhetens nettokostnad. Med årets resultat
uppgår det egna kapitalet till 7,7 mkr vilket motsvarar 8,4 procent av
verksamhetens nettokostnad.
Enligt revisionsberättelsen för 2014 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda
ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 april 2015
Årsredovisning 2014, Jämtlands räddningstjänstförbund 24 februari 2015
Revisionsberättelse 16 mars 2015
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 72
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Dnr 2015-000109

Årsredovisning 2014, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2014 för Jämtlands räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2015-000115

Årsredovisning 2014, Regionförbundet Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för
Regionförbundet Jämtland.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter samt att
Regionstyrelsen beviljar den primärkommunala nämnden och dess
ledamöter ansvarsfrihet.

Deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
Maria Söderberg, C, och Rolf Lilja S, deltar inte i handläggningen av
ärendet.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2014 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +8 668 000
kronor, att jämföra med budgeterade +156 000 kronor.
Samtliga bolag, med ett undantag, där regionförbundet äger minst 20 procent
redovisar resultat i nivå med budget eller bättre. Undantaget gäller Torsta
AB som uppvisar ett resultat på minus 1 183 000 kronor, vilket är 2 541 000
kronor sämre än budgeterat.
Det helägda bolaget AV-media avvecklades under 2014. Detta medförde en
realisationsvinst på 2 734 000 kronor.
Av de fria överförda medlen från Kommunförbundet återstår 1 231 000
kronor. Dessa läggs till den pott som ägarna beslutat överföra till Region
Jämtland Härjedalen. Potten kommer preliminärt att vid Regionförbundets
likvidation uppgå till drygt 11 miljoner kronor. Den skall användas till
satsningar där länets primärkommuner och Region Jämtland Härjedalen har
ett gemensamt intresse.
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Dnr 2015-000115

Årsredovisning 2014, Regionförbundet Jämtlands län
Enligt revisionsberättelsen för 2014 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen och dess enskilda
ledamöter samt att Regionstyrelsen beviljar den primärkommunala nämnden
och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 april 2015
Årsredovisning 2014, Regionförbundet Jämtland 28 februari 2015
Revisionsberättelse 6 mars 2015
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 74
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning för Regionförbundet Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter samt att Regionstyrelsen
beviljar den primärkommunala nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Regionförbundet i Jämtlands län/Region Jämtland Härjedalen
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Dnr 2014-000366

Indexreglering av vissa avgifter inom vård och omsorg
i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter inom vård och omsorg, där det
är möjligt enligt lag och föreskrifter, indexregleras.
2.

Indexregleringen genomförs den 1 december årligen av assistent som
handlägger avgifter vid socialförvaltningen, att gälla från och med den
1 januari året efter.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Vid kommunfullmäktige den 9 december återremitterades ärendet för
ytterligare utredning. Socialnämnden har behandlat ärendet den 17 februari
där nämnden föreslår fullmäktige besluta enligt ursprungsförslaget.
Inom vård- och omsorgsverksamheterna förekommer vissa avgifter. Vissa av
dessa avgifter har fullmäktige beslutat ska indexuppräknas årligen. Andra
avgifter saknar beslut om indexuppräkning. Det innebär att vissa avgifter
följer prisutvecklingen medan vissa avgifter inte följer prisutvecklingen.
De avgifter som nu är aktuella för beslut om indexuppräkning är:
Trygghetslarm, matdistribution och förbrukningsartiklar på särskilt boende.
Det är rimligt att de avgifter som finns inom vård- och omsorgs ses över
årligen och att socialnämnden ges möjlighet att föreslå kommunfullmäktige
höjning eller sänkning av förekommande avgifter.
I de fall socialnämnden inte föreslår höjning eller sänkning av avgifterna ska
avgifterna indexuppräknas i förhållande till prisbeloppet. som räknas fram på
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i
socialförsäkringsbalken (SFS 201:110). Beräkningarna görs med
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt
kalenderår.
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Dnr 2014-000366

Indexreglering av vissa avgifter inom vård och omsorg
i Krokoms kommun
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2014
Avgifter inom socialförvaltningen januari 2014
Socialnämnden 15-16 oktober 2014, § 141
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 202
Kommunfullmäktige 9 december 2014, § 146
Socialnämnden 17 februari 2015, § 3
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 66
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Mona Puttick, V, Cristine Persson, C, och Marie Svensson, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige
besluta att avgifter inom vård och omsorg, där det är möjligt enligt lag och
föreskrifter, indexregleras. Indexregleringen genomförs den 1 december
årligen av assistent som handlägger avgifter vid socialförvaltningen, att gälla
från och med den 1 januari året efter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
______
Kopia till
Socialnämnden
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Dnr 2015-000095

Valnämndens reglemente, revidering.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för valnämnden.
2. Reglementet gäller från och med 1 januari 2015.

Bakgrund
Valnämndens reglemente från 1993 behöver revideras.
Underlag för beslut
Nu gällande reglemente
Förslag till nytt reglemente
Tjänsteutlåtande 9 februari 2015
Kommunstyreslen 25 mars 2015, § 44
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
reviderat reglemente för valnämnden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Valnämnden
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Dnr 2013-000298

Motion - Utredning och införande av ett
personalrotationssystem
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen från Vänsterpartiet om
utredning och införande av ett ”Personalrotationssystem” med
hänvisning till att det inom ramen för projektet ”Rätt till heltid – deltid
en möjlighet” kommer att införas ett system för flexibilitet inom och
mellan enheter i kommunen.
2

Kommunfullmäktige avvaktar utfallet och utvärderingen av
heltidsprojektet innan vidare arbete görs med intern rörlighet och
eventuellt system för personalrotation införs.

Bakgrund
Vänsterpartiet, genom Jörgen Blom, har lämnat en motion till
kommunfullmäktige 2013-09-25 om utredning och införande av ett
”Personalrotationssystem” i syfte att medarbetare inom kommunen ska
kunna prova annan arbetsplats eller andra arbetsuppgifter inom kommunen.
Blom framför att kommunen kan förlora skickliga medarbetare till annan
arbetsgivare då kommunen inte alltid uppfattas som flexibel och
tillmötesgående i denna fråga.
Personalchefen framför i yttrande att intern rörlighet är positivt för
organisationen i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och att kunna behålla
medarbetare. I och med projektet ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet”
kommer dock ett system för flexibilitet inom och mellan enheter att införas.
Detta kommer sannolikt att ge möjlighet till intern rörlighet. Projekttiden är
2015-2016. Personalchefen föreslår att vi avvaktar utfallet och utvärdering
av heltidsprojektet, innan vi arbetar vidare med intern rörlighet och
eventuellt system för personalrotation.
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Dnr 2013-000298

Motion - Utredning och införande av ett
personalrotationssystem
Underlag för beslut
Motion 25 september 2013
Tjänsteutlåtande och yttrande 20 mars 2015
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 63
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara motionen från Vänsterpartiet om utredning och införande av ett
”Personalrotationssystem” med hänvisning till att det inom ramen för
projektet ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet” kommer att införas ett system
för flexibilitet inom och mellan enheter i kommunen. Kommunfullmäktige
avvaktar utfallet och utvärderingen av heltidsprojektet innan vidare arbete
görs med intern rörlighet och eventuellt system för personalrotation införs.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Motionsställaren
Gunilla Sundqvist, personalchef
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Dnr 2014-000209

Motion - Planering för dricksvatten i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
2

Samhällsbyggnadsnämnden återkommer med tidplan för genomförande
av en VA-plan inom tillgängliga resurser.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ett utkast till VA-plan för år 2015-2024 är framtagen men har idag ingen
koppling till kommunens översiktsplan. Den kommande VA-planen ska
integreras med kommunens översiktsplan.
En VA-plan ska ge en heltäckande, långsiktig planering för hela kommunen,
både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde.
VA-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar
för budgetarbetet och för att visa var, när och i vilken ordning man ska
bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Den ska även ge en möjlighet att
planera för långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte idag
berörs av de allmänna vattentjänsterna.
Samtal om samarbete har förts med Vatten Östersund genom VA-Z
(samarbetsgrupp inom VA för länets åtta kommuner) som också planerar att
ta fram en VA-plan, där ett samarbete vore gynnsamt inte minst ur
ekonomisk synvinkel, men även för att respektive kommuns VA-plan
kommer att bitvis beröra varandra.
Framtagande av VA-plan beräknas kosta mellan 250 000 – 300 000 kronor.
Dessa pengar finns inte upptagen i investeringsbudgeten för enheten Vatten
idag och kommer i så fall att kräva en omprioritering av
investeringsbudgeten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 april 2015
Kommunfullmäktige

Kf § 47 (forts)

Dnr 2014-000209

Motion - Planering för dricksvatten i Krokoms kommun
Underlag för beslut
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun
Tjänsteutlåtande 2 december 2014
Kommunstyrelsen 15 april, § 64
Förslag som läggs på mötet
Gabriella Carlsson, S, och Judith Hult, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen, som föreslår
kommunfullmäktige bifalla motionen. Samhällsbyggnadsnämnden
återkommer med tidplan för genomförande av en VA-plan inom tillgängliga
resurser.
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Motionsställarna
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2014-000210

Motion - Storsjöns vatten
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med texten under rubriken
”Svar på motionen”.
Bakgrund
Judith Hult, Gabriella Carlsson och Britt Carlsson har för
socialdemokraterna i Krokom lämnat in en motion om Storsjöns vatten.
Motionen går ut på att
*
Krokoms kommun får i uppdrag att kartlägga möjliga utsläppskällor och
påverkansfaktorer som Krokoms kommuns innevånare bidrar med till
vattnet i Storsjön,
* Krokoms kommun tar fram förslag på insatser som motverkar onödiga
utsläpp.
Bygg- och miljönämnden har behandlat motionen.
Svar på motionen
Idag pågår ett projekt om framtiden för Storsjöns vattensystem,
”Vattenanvändningsplan för Storsjön”. Projektet påbörjades 2014. I
projektet ingår de fyra kommunerna som gränsar mot Storsjön Krokom, Åre,
Berg och Östersund. Projektansvarig är länsstyrelsen
Projektets mål är att väga samman olika intressen för att trygga Storsjöns
vattenkvalitet och värden, samtidigt som utvecklingsmöjligheterna
tillvaratas.
Arbetet ska resultera i ett för berörda kommuner gemensamt
planeringsunderlag, som ger ett helhetsgrepp på vattenrelaterade frågor.
Underlaget ska kunna användas för att nå samsyn och underlätta samverkan i
olika frågor. Processen kommer vidare att leda till gemensamma riktlinjer
och skydd för Storsjöns vatten. I förlängningen kommer riktlinjer att föras
vidare in i andra strategiska dokument som till exempel policyer samt
översikts-, tillsyns och VA planer.
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Dnr 2014-000210

Motion - Storsjöns vatten
Exempel på områden som behandlas i projektet är:
* Vattenkvalitet och dricksvatten
* Dagvatten och avlopp
Miljö- och riskfaktorer
*
* Vattenbruk
* Strandskydd och bebyggelse
* Friluftsliv och turism
Underlag för beslut
Motion – Storsjöns vatten
Bygg- och miljönämnden 27 november 2014, § 159
Kommunstyrelsen 15 april 2015, § 65
Förslag som läggs på mötet
Gabriella Carlsson, S, föreslår bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C, Judith Hult, S, och Eva Ljungdahl,
MP.
Beslutsgång
Det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag och bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Motionsställarna
Bygg- och miljönämnden
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Dnr 2015-000149

Tillägg i ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Krokomsbostäder AB får som planeringsuppdrag att utreda
förutsättningarna för nyproduktion av flerbostadshus med en blandning
av olika lägenhetsstorlekar.
2.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i
Krokomsbostäder AB, att meddela detta uppdrag vid bolagets stämma i
maj 2015.

Reservation
Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
Bakgrund
Krokoms kommun ser ett behov av ett ökat antal mindre lägenheter i
kommunen. Dessa kommer att efterfrågas av främst ungdomar och äldre. En
ökning av antalet nyanlända invånare spär på detta behov.
Krokomsbostäder AB har sedan tidigare för sin egen del beslutat att inleda
förstudier om nyproduktion av lägenheter, främst i Ås-området.
Krokoms kommun vill genom ett tillägg till gällande ägardirektiv tydliggöra
att bolaget skall utreda förutsättningarna för nyproduktion av mindre
lägenheter (1:or och 2:or). Detta ska inte inskränka bolagets övriga förstudier
för nyproduktion.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 april 2015
Kommunstyrelsen 29 april 2015, § 82
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Dnr 2015-000149

Tillägg i ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg att utredningsuppdraget ska gälla alla
storlekstyper av lägenheter.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokomsbostäder AB
får som planeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för nyproduktion av
flerbostadshus med en blandning av olika lägenhetsstorlekar.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i Krokomsbostäder
AB, att meddela detta uppdrag vid bolagets stämma i maj 2015. Till det har
kommit förslag om tillägg av att utredningsuppdraget ska gälla alla
storlekstyper av lägenheter.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan på
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2015-000158

Försäljning av fastigheten Änge 4:1, Offerdal
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av fastigheten Änge 4:1
enligt preliminärt upprättad köpehandling.
____
Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bjudit ut fastigheten Änge 4:1, före detta
Granngården, till försäljning. Fastigheten har utannonserats till ett lägsta pris
på 300.000 kronor. Tre anbud kom in varav det högsta låg på 320.000
kronor.
På fastigheten finns ett antal kommunala ledningar och en reservvattentäkt
vars läge säkras genom bildande av ledningsrätt i samband med
försäljningen.
Fastigheten har ett bokfört värde med cirka 85.000 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 april 2015
Kommunstyrelsen 29 april 2015, § 83
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
försälja fastigheten Änge 4:1 enligt preliminärt upprättad köpehandling.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2015-000016

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Inga valärenden tas vid dagens möte.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
1

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: sammanträdesprotokoll 150213 och 150327

2

Dnr 28
Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev nr 1, 150301

3

Familjerådgivningen: verksamhetsberättelse och kommunstatistik 2014

4

Dnr KS 14/251
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 150224, § 20, svar på
medborgarförslag, Solskydd och träd till Faxgärdets förskola

5

Dnr KS 15/103
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: protokollsutdrag
150223, § 1, Bokslut 2014

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

A

B

C

Justerandes sign

Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.
Dnr KS 14/269
Medborgarförslag - Köp av området Önsjön för villatomer och
kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast 29
april 2015.
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
D

E

F

G

H

I

J

Justerandes sign

Dnr KS 14/333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 14/350
Medborgarförslag – Central omlokalisering av Stubbens fritidsgård
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar
beslut i ärendet.
Dnr KS 14/351
Medborgarförslag – Busskort för alla barn och ungdomar, som ska gälla
i hela länet och på stadsbussarna, året och dygnet runt.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
juni 2015.
Dnr KS 14/376
Medborgarförslag – Utvecklingsgrupp/råd, politiker och medborgare,
för att arbeta med utveckling av kommunen.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
juni 2015.
Dnr KS 14/391
Motion – Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett glesbygdsprogram i samarbete med invånarna i de glesare
delarna i kommunen.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i december 2015.
Medborgarförslag – Mer idrott i skolan
Barn- och utbildningsnämnden tar själv beslut i ärendet. Se Kf 29 april
2015, § 27
Dnr KS 15/030
Medborgarförslag – Elevhem för gymnasieelever
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
april 2015.
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Dnr 2015-000013

Meddelanden
K

Dnr KS 15/031
Medborgarförslag – Fler jobb i kommunen
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29

Dnr KS 15/033
Medborgarförslag - Busskort/fritidsmärke till alla ungdomar i Krokom
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/044
M Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige senast i februari 2016.
L

N

O

P

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.
Dnr KS 15/137
Medborgarförslag – Miljöstation i Änge
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i november 2015.
Dnr KS 15/145
Medborgarförslag – Krokoms Byförening remissinstans i frågor som
handlar om Krokoms tätorts utveckling
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet
senast i november 2015.

_____
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Dnr 2015-000097

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

Närvaro

Omröstningar
§ 29
§

L
L
L
L

Nej

E
E

Nej
Nej

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E
E

Nej
Nej

L

Nej

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Elisabeth Svensson
Linus Kimselius (Anders Norén)
Leo Olofsson (Stina Kimselius)
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Marcus Färnström
Roland Larsamo
Anders Norén
Stina Kimselius

Nej
Nej
Nej

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

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

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

Närvaro

Omröstningar
§ 29
§

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja

§

Anteckningar

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Jessika Svensson
Eva-Britt Jonsson
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NärOmröstningar
varo
§ 29
§

3
§

Anteckningar

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

L
L

Nej
Nej

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L

Nej
Nej

Vid upprop

36 L
7E
43

24 Nej
19 Ja
43

Sverigedemokraterna
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