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Kf § 130

Dnr 2014-000102

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras måndagen den 22 december 2014.
Björn Hammarberg, M, och Alf Högström, S, väljs att justera protokollet.
Upprop
Vid upprop noteras 42 ledamöter och 3 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 1 december och kallelse har skickats till ledamöter och ersättare
den 28 november 2014.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs
Informationer
- Översiktsplan Krokoms kommun, Anne Dahlgren, stadsarkitekt
- Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande
- Uppdaterad uppförandekod
- Skolcaféer
- Utbildningar
- Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
- Regionförbundets avslut och Region Jämtland Härjedalen
- Avtackningar vid dagens möte
De som avtackas är; Pär-Anders Andersson, Jonne Danielsson, Jenny Pallin,
Ingela Rönnestrand, Tommy Sjödin, Lisa Sallin, Sture Marklund, Maj
Johansson, Britt Carlsson, Göte W Swén, Owen Laws, Bernt Ingebrigtsén,
Ensio Gustafsson och Brigitte Larsson och Göte Norlander.
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Kf § 130 (forts)

Dnr 2014-000102

Öppnande
Frågor som får ställas vid dagens möte
* Jan Englund, SD, fråga om tillgång på hyreslägenheter för flyktingar och
uppehållsgivare
* Katarina Rosberg, S, fråga om semesterväxling för Krokomsbostäder AB
* Gabriella Carlsson, S, fråga om möjligheter att få arbeta hemifrån eller på
distans.
* Gabriella Carlsson, S, fråga om att kunna delta via videomöten.
* Stefan Fax, S, fråga om farligt placerad busshållplats, i Ytterån.
Ajourneringar
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00, för fika klockan
15.00-15.20 och för överläggningar klockan 17.20-17.30 och 18.30-18.35.
_____
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Kf § 131

Dnr 2014-000104

Allmänhetens frågestund
Kurt Folkesson, Västbygden, ställer frågor om skolorna i Västbygden och Hov.
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, svarar.
Rolf Lilja, S, yttrar sig också.
_____
Sture Marklund, ställer fråga om tandläkarmottagningen i Föllinge.
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, svarar.
_____
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Kf § 132

Dnr 2014-000244

Medborgarförslag, satsa på det kommunala utbudet av
mötesplatser för unga 13-20 år och dess fritidsledare
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden att se över fritidsgårdarnas organisation. För att få en
likvärdig verksamhet, för alla ungdomar i kommunen, behöver kommunen
belysa olika former av samverkan och se över ett eventuellt behov av att utöka
tjänsteunderlaget.
________________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämndens förslag
Kommunen har fått ett medborgarförslag där det framförs önskemål om att satsa på
det kommunala utbudet av mötesplatser för unga 13-20 år.
Fritidsgårdarna i kommunen bedriver verksamhet för ungdomar under kvällstid i
Föllinge, Nälden, Krokom, Änge och Ås.
Gårdarna har aktivitet en till två kvällar varje vecka.
Fritidsledarna arbetar både dag- och kvällstid.
Gemensamma aktiviteter genomförs under året ex disco, sportevenemang och
avslutningsfest för årskurs 9.
För att få en så likvärdig verksamhet som möjligt för alla ungdomar i kommunen,
oavsett bostadsort, behöver vi hitta olika former av samverkan och utöka
fritidsledarnas tjänsteunderlag.
Ungdomar behöver mötesplatser där de kan träffas på sina villkor med bra vuxna
förebilder.
Ett förslag till arbetsbeskrivning för fritidsledare har tagits fram i samverkan.
Fritidsledarna träffas en gång i månaden.
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Ks § 132 (forts)

Dnr 2014-000244

Medborgarförslag - Satsa på det kommunala utbudet av
mötesplatser för unga 13-20 år och dess fritidsledare
Fritidsledarna genomför en enkät bland ungdomarna, där deras behov och
önskningar framkommer. Den ska vara genomförd i oktober 2014.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 5 juni 2014
Tjänsteutlåtande 21 september 2014, Kajsa Eklund
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 190
Barncheck
Barnchecken är beaktad.
Förslag som läggs på mötet
Karin Wallén, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Katarina Rosberg, S, föreslår bifall till grundförslaget, från barn- och
utbildningsnämnden.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Katarina Rosbergs, S, ändringsförslag
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att medborgarförslaget
besvaras med följande:
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden att se över fritidsgårdarnas organisation. För att få en likvärdig
verksamhet, för alla ungdomar i kommunen, behöver kommunen belysa olika
former av samverkan och se över ett eventuellt behov av att utöka
tjänsteunderlaget.
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Ks § 132 (forts)

Dnr 2014-000244

Medborgarförslag - Satsa på det kommunala utbudet av
mötesplatser för unga 13-20 år och dess fritidsledare
Till det har kommit ett ändringsförslag om att medborgarförslaget besvaras enligt
barn- och utbildningsnämndens förslag enligt nedanstående:
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden att se över fritidsgårdarnas organisation. För att få en likvärdig
verksamhet för alla ungdomar i kommunen, oavsett bostadsort, behöver kommunen
hitta olika former av samverkan och behöver även utöka fritidsledarnas
tjänsteunderlag.
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
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden
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Kf § 133

Dnr 2014-000105

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

4

Dnr KS 14-000350
Medborgarförslag – Central omlokalisering av Stubbens fritidsgård
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar beslut i
ärendet.
Dnr KS 14-000351
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 14-000376
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 14-000
Motion – Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
landsbygdsprogram i samarbete med invånarna i de glesare delarna i
kommunen.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i
december 2015.
_________

Kopia till
Förslagsställare
Beredande nämnd inklusive medborgarförslag
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Kf § 134

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Kommunfullmäktiges beslut
1 Mandattiden gäller fyra år 2015-2018.
2

Varje partigrupp kallar ersättare i den ordning gruppen bestämmer vid varje
tillfälle.

3

Följande revisorer, ledamöter, ersättare och ombud väljs för respektive organ.

Kommunrevisionen
Valberedningens förslag
Ledamöter
Elisabeth Friberg, C
Nils Johnsson, C
Brigitte Larsson, M
Britt Carlsson, S
Kjell Brickman, S
Ordförande Britt Carlsson, S
Vice ordförande Elisabeth Friberg, C
Ordförande frågar på förslag, till kommunrevisorer, och finner att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande och vice ordförande var för sig, och
finner att fullmäktige bifaller det.

Revisorer Krokomsbostäder AB
Valberedningens förslag
Elisabeth Friberg, C
Brigitte Larsson, M
Ordförande frågar på förslag, till revisorer, och finner att fullmäktige bifaller det.
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Utdragsbestyrkande
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Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Revisor Jämtidrottshallen i Ås AB
Valberedningens förslag
Brigitte Larsson, M
Ordförande frågar på förslag, till revisor, och finner att fullmäktige bifaller det.

Revisor Jämtlands Gymnasieförbund
Valberedningens förslag
Nils Johnsson, C
Ordförande frågar på förslag, till revisor, och finner att fullmäktige bifaller det.

Revisor Jämtlands Räddningstjänstförbund
Valberedningens förslag
Kjell Brickman, S
Ordförande frågar på förslag, till revisor, och finner att fullmäktige bifaller det.

Budgetberedning för revision
Valberedningens förslag
Gunnar Hellström, C
Marcus Färnström, M
Mi Bringsaas, S
Ordförande Gunnar Hellström, C
1:e vice ordförande Marcus Färnström, M
2:e vice ordförande Mi Bringsaas, S
Ordförande frågar på förslag, till ledamöter, och finner att fullmäktige bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande och 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande var för sig, och finner att fullmäktige bifaller det.
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Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Kommunstyrelsen
Valberedningens förslag
Ledamöter
Maria Söderberg, C

Ersättare
Cristine Persson, C

Hans Åsling, C

Karin Wallén, C

Jenny Henriksson, C

Peder Lind, C

Linus Kimselius, M

Björn Hammarberg, M

Leo Olofsson, M

Anders Norén, M

Jan Runsten, MP

Eva Ljungdahl, MP

Lena Persson, Kd

Mikael Sandberg, KD

Rolf Lilja, S

Maria Jacobsson, S

Anki Syversen, S

Birger Backlund, S

Mi Bringsaas, S

Claes-Göran Bergh, S

Annika Hansson, S

Erika Juleshaug, S

Niklas Rhodin, S

Anna Olsson, S

Jörgen Blom, V

Marie Isberg, V

Ordförande Maria Söderberg, C
1:e vice ordförande Linus Kimselius, M
2:e vice ordförande Rolf Lilja, S
Ordförande frågar på förslag, till ledamöter och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande var för
sig, och finner att fullmäktige bifaller det.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Socialnämnden
Valberedningens förslag
Ledamöter

Ersättare

Lennart Jensson, C

Pär-Anders Andersson, C

Lena Andersson, C

Pernilla Jontegård, C

Malin Bergman, C

Karin Häggqvist, C

Elisabeth Svensson, M

Mikael Olofsson, M

Marianne Hallsten, MP

Eva Ljungdahl, MP

Lars Wiklund, KD

Lena Persson, KD

Annika Hansson, S

Anna Olsson, S

Christer Toft, S

Alf Högström, S

Yvonne Rosvall, S

Inger Rhodin, S

Karin Juleshaug, S

Erika Juleshaug, S

Marie Svensson, V

Jessika Svensson, V

Ordförande Lennart Jenssen, C
I:e vice ordförande Elisabeth Svensson, M
2:e vice ordförande Annika Hansson, S
Ordförande frågar på förslag, till ledamöter och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande var för
sig, och finner att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Barn- och utbildningsnämnden
Valberedningens förslag
Ledamöter

Ersättare

Karin Wallén, C

Mia Bixo Svedberg, C

Niclas Höglund, C

Jenny Haugskott, C

Jannike Hillding, M

Olof Hedman, C

Stina Kimselius, M

Karl Enarsson, M

Dimitar Savic, MP

Anton Nordqvist, MP

Jonne Danielsson, KD

Kjell Sundholm, KD

Niklas Rhodin, S

Viveca Asproth, S

Katarina Rosberg, S

Helene Hassfjärd, S

Monica Dahlén, S

Carina Grahn Hellberg, S

Jenny Pallin, S

Sofia Mattsson, S

Jörgen Blom, V

Fredrik Olofsson, V

Ordförande Karin Wallén, C
1:e vice ordförande Jannike Hillding, M
2:e vice ordförande Niklas Rhodin, S
Ordförande frågar på förslag, till ledamöter och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande var för
sig, och finner att fullmäktige bifaller det.
_____
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Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Bygg- och miljönämnden
Valberedningens förslag
Ledamöter

Ersättare

Jan Runsten, MP

Jonas Arnsten, C

Leif Jönsson, C

Kurt-Olof Göransson, C

Håkan Schüberg, C

Marcus Färnström, M

Anders Berglund, M

Marianne Hallsten, MP

Birger Backlund, S

Judith Hult, S

Gabriella Carlsson, S

Mikael Karlsson, S

Bill Öhnstedt, V

Ulla-Greta Rexner, V

Ordförande Jan Runsten, MP
1:e vice ordförande Leif Jönsson, C
2:e vice ordförande Birger Backlund, S
Ordförande frågar på förslag, till ledamöter och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande var för
sig, och finner att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Samhällsbyggnadsnämnden
Valberedningens förslag
Ledamöter

Ersättare

Cristine Persson, C

Bengt Nord, C

Urban Wiklund, C

Örjan Ernehed, C

Roland Söderberg, C

Leif Holm, M

Björn Hammarberg, M

Andreas Edfors Vestlund, MP

Eva Ljungdahl, MP

Nils Olof Hedman, KD

Mi Bringsaas, S

Simon Rosberg, S

Stefan Fax, S

Gunilla Sjögren, S

Jens Sundström, S

Lars Nilsson, S

Mona Puttick, V

Sture Marklund, V

Ordförande Cristine Persson, C
1:e vice ordförande Eva Ljungdahl, MP
2:e vice ordförande Mi Bringsaas, S
Ordförande frågar på förslag, till ledamöter och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande var för
sig, och finner att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Valberedningens förslag

Krokomsbostäder AB
Ledamöter

Ersättare

Olof Wallgren, C

Andreas Axelsson, C

Hans Åsling, C

Pär-Anders Andersson, C

Elisabeth Svensson, M

Anders Norén, M

Jan Runsten, MP

Eva Ljungdahl, MP

Maria Jacobsson, S

Kjell Nilsson, S

Stefan Nilsson, S

Gunnel Persson, S

Peter Grundström, S

Per-Erik Berglund, S

Ordförande Elisabeth Svensson, M
Vice ordförande Maria Jacobsson, S
Ordförande frågar på förslag, till ledamöter och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande var för
sig, och finner att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Ombud till bolagsstämma för Krokomsbostäder AB
Valberedningens förslag
Maria Söderberg, C
Linus Kimselius, M
Marianne Hallsten, MP
Rolf Lilja, S
Anki Syversen, S
Ordförande frågar på förslag, till ombud, och finner att fullmäktige bifaller det.
_____

Överförmyndarnämnden
Ledamöter

Ersättare

Malin Sundqvist, C

Leif Olsson, C

Elisabeth Svensson, M

Roland Larsamo, M

Maj Söderström, S

Leif Jonsson, S

Ordförande Elisabeth Svensson, M
Vice ordförande Maj Söderström, S
Ordförande frågar på förslag, till ledamöter och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande, vice ordförande var för sig, och finner
att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Valnämnden
Valberedningens förslag
Ledamöter

Ersättare

Olof Wallgren, C

Karin Häggqvist, C

Håkan Larsson, C

Tommy Lennartsson, C

Ulf Wärdell, M

Björn Hammarberg, M

Pia Söderback, MP

Anton Nordqvist, MP

Lena Persson, KD

Lars Wiklund, KD

Viveca Asproth, S

Gunnel Persson, S

Judith Hult, S

Ylva Salomonsson, S

Kurt Svensson, S

Claes-Göran Bergh, S

Sture Marklund, V

Mona Puttick, V

Ordförande Olof Wallgren, C
1:e vice ordförande Lena Persson, KD
2:e vice ordförande Viveca Asproth, S
Ordförande frågar på förslag, till ledamöter och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande frågar på förslag, till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande var för
sig, och finner att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Val till nämnder, styrelse m m
Styrelse för Jämtkraft AB
Valberedningens förslag
Linus Kimselius, M

Ledamot

Rolf Lilja, S

Ersättare

Ordförande frågar på förslag, till ledamot och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
_____

Delegat, bolagsstämma Jämtkraft
Valberedningens förslag
Maria Söderberg, C

Ledamot

Rolf Lilja, S

Ersättare

Ordförande frågar på förslag, till ledamot och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
_____

Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Tätort
Valberedningens förslag
Gunnar Persson, C
Lisa Sallin, M
Leif Jonsson, S
Ordförande frågar på förslag, till gode män enligt fastighetsbildningslagen, och
finner att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Val till nämnder, styrelse m m
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Jord och skog
Valberedningens förslag
Bertil Persson, C
Lisa Sallin, M
Leif Jonsson, S
Ordförande frågar på förslag, till gode män för jord och skog, och finner att
fullmäktige bifaller det.
_____

Primärkommunalt samverkansråd i Jämtlands län
Valberedningens förslag
Maria Söderberg, C

Ledamot

Rolf Lilja, S

Ersättare

Ordförande frågar på förslag, ledamot och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
_____

Regionens samverkansråd i Jämtlands län
Valberedningens förslag
Maria Söderberg, C

Ledamot

Rolf Lilja, S

Ersättare

Ordförande frågar på förslag, ledamot och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(69)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23(69)

Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 134 (forts)

Dnr 2014-000387

Val till nämnder, styrelse m m
Nämndemän 2015
Valberedningens förslag
Leif Olsson, C
Evert Jonsson, C
Sandra Leosson, M
Marianne Hallsten, MP
Anne Catrine Hedman, KD
Ritva Svemark, S
Leif Jonsson, S
Siw Ohlson, S
Anna Olsson, S
Rigmor Wassberg, V
Ordförande frågar på förslag, till nämndemän, och finner att fullmäktige bifaller
det.
_____

Jämtlands Gymnasieförbund
Valberedningens förslag
Niclas Höglund, C

Ledamot

Maria Jacobsson, S

Ledamot

Leo Olofsson, M

Ersättare

Niklas Rhodin, S

Ersättare

Ordförande frågar på förslag, till ledamöter och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Val till nämnder, styrelse m m
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Valberedningens förslag
Leo Olofsson, M

Ledamot

Rolf Lilja, S

Ersättare

Ordförande frågar på förslag, till ledamot och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
_____

Gemensamma upphandlingsnämnden
Valberedningens förslag
Jan Runsten, MP

Ledamot

Rolf Lilja, S

Ersättare

Ordförande frågar på förslag, till ledamot och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
_____

Samordningsförbundet i Jämtlands län
Valberedningens förslag
Lennart Jensson, C

Ledamot

Annika Hansson, S

Ersättare

Ordförande frågar på förslag, till ledamot och ersättare, och finner att fullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Alla valda, nämnder, förbund, bolag m fl
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Utdragsbestyrkande

24(69)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25(69)

Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 135

Dnr 2014-000106

Frågor
Gabriella Carlsson, S, frågar kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg, C,
om det går att delta i videomöten via kommunens sammanträdeslokal? Om
kommunen kan erbjuda videoutrustning för att delta i möten på distans och i vilka
sammanträdeslokaler det finns möjlighet för det?
Maria Söderberg, C, svarar möjlighet till videomöten finns på Valsjöbyns skola
och i Ansätten, kommunhuset i Krokom. Det finns också avtal med fler skolor än
Valsjöbyns skola.
Mi Bringsaas, S, yttrar sig också.
_____
Gabriella Carlsson, S, frågar kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C,
om kommunens inställning till anställdas möjligheter till att arbeta hemifrån eller
på distans? För många som bör utanför centralorten skulle det underlätta om de
hade möjlighet att arbeta på distans någon dag i veckan för att minska resor och
spara tid.
Maria Söderberg, C, svarar att frågan har diskuterats i kommunchefens
ledningsgrupp. Någon policy finns inte om att kunna få arbeta hemifrån eller på
distans men kommunen hanterar dessa frågor restriktivt.
_____
Katarina Rosberg, S, frågar Elisabeth Svensson, M, ordförande i
Krokomsbostäder AB om semesterväxling inom KBAB.
Elisabeth Svensson, M, svarar att KBAB följer, i första hand,
arbetsgivarorganisationen FASTIGOs kollektivavtal.
Elisabeth Svensson, M, kommer att lämna mer detaljerad, skriftlig, information om
semesterväxling i KBAB, till Katarina Rosberg, S.
Katarina Rosberg, S, tackar för svaret.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2014-000106

Frågor
Jan Englund, SD, frågar socialnämndens ordförande Cristine Persson, C, hur
bostadstillgången för flyktingar och upphållsgivna ska lösas under år 2015.
Cristine Persson, C, svarar att kommunen har beslutat att ta emot samma antal
som tidigare 40-60 personer. Bostadsfrågan kan lösas. Det kommer att arbetas mer
i frågan i bostadsförsörjningplanen.
_____
Stefan Fax, S, frågar kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg, C, om en
farligt placerad busshållplats nära Statoil i Ytterån och undrar hur trafikfaran kan
åtgärdas.
Maria Söderberg, C, svarar att kommunens trafikhandläggare har undersökt med
Länstrafiken och Trafikverket om busshållplatsens placering. Kontakt kommer att
tas med markägare och ny plats anvisas. Samhällsbyggnadsnämnden kan göra
omplacering så snart som den nya platsen har anvisats.
Stefan Fax, S, tackar för svaret.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 136

Dnr 2014-000108

Dialog med revisorerna
Elisabeth Friberg, ordförande i kommunrevisionen, informerar fullmäktige om två
revisionsrapporter.
Revisionsrapport – Granskning av näringslivsverksamheten
Sammanfattning
Det är viktigt för framtidstron och utvecklingen inom kommunen att den är
attraktiv för befintliga och nya företag. Ett bra företagsklimat och en bra kommunal
organisation för företagsfrågor bidrar till det. Med anledning av det har
kommunens revisorer bestämt att översiktligt granska hur kommunen organiserat
sitt arbete kring näringslivsfrågor. Den övergripande revisionsfrågan är om
kommunstyrelsen har rutiner och arbetsmetoder som säkerställer att kommunen är
attraktiv som företagsort? Granskningen ska besvara följande kontrollmål:
Hur är verksamheten organiserad?
Vilka mål och riktlinjer finns för verksamheten?
Vilka olika aktiviteter genomförs i kommunen?
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har
arbetsmetoder för att bidra till att vara en attraktiv företagsort. En rad olika
aktiviteter genomförs på området. Kommunrevisionen anser att det finns
förbättringsmöjligheter för styrning av verksamheten. Det handlar främst om att det
måste göras prioriteringar av mål och aktiviteter. De mål som sätts bör vara direkt
påverkbara och gå att möta. För närvarande kan inte alla planerade aktiviteter
genomföras.
Kommunrevisionen ger följande rekommendationer:
Se över verksamhetsplanen. Prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras och
minska ner antal mål.
Utred om administration av bidrag, exempelvis för näringslivsfonden och
hemsändning av varor ska ligga på näringslivsrådgivarna eller om det bör hanteras
av exempelvis ekonom.
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Dialog med revisorerna
Revisionsrapport – Granskning av kontantkassor
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har Deloitte granskat
hantering av kontantkassor.
Den övergripande revisionsfrågan är om rutinerna för kontanthantering är
tillfredsställande? I den här granskningen har revisionskriterierna huvudsakligen
utgjorts av kommunallagen, avtal, interna regelverk, policyer och beslut.
Deloitte bedömer att hanteringen av kontanter kan förbättras.
Deloittes granskning visar att kommunen har fastställda regler för
kontanthantering. Vid två av de kassor som har kontrollerats görs avsteg från
reglerna. De rutiner som tillämpas för dessa kassor har inte dokumenterats.
Nämnderna har inte upprättat några tillämpningsanvisningar eller instruktioner som
är anpassade till verksamheten. Granskningen visar också att kommunstyrelsen
hittills inte genomfört någon komplett avstämning av kommunens handkassor.
Utifrån granskningen rekommenderar Deloitte:
Att handkassor överstigande 2.500 kronor (exklusive växelkassa) ovillkorligen
sätts in på bank enligt gällande regler för kontanthantering.
Att kommunstyrelsen och nämnderna försäkrar sig om att personalen informerats
om kommunens regler för kontanthantering.
Att kommunstyrelsen och nämnderna genomför uppföljningar av hur reglementet
för kontanthantering efterlevs och fungerar.
Att de rutiner som tillämpas för hantering av kassorna dokumenteras.
Att det införs som rutin att den enskilde får kvittera att varor mottagits vid de
tillfällen då anställda gör inköp för den enskildes räkning.
Maria Söderberg, C, och Rolf Lilja, S, deltar i dialog med Elisabeth Friberg,
ordförande i kommunrevisionen.
_____
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Kf § 137

Dnr 2014-000353

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd för
ombyggnation av bostäder och lokaler på Rösta, Ås
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige ger tilläggsanslag (investeringar) med
15 miljoner kronor för iordningställande av både bostäder och lokaler på
Torsta/Rösta i Ås.
___________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har sedan tidigare förvärvat fastigheterna vid Åsbygdens
naturbruksgymnasium av Landstinget Jämtland. I samband med förvärvet av
fastigheterna på Torsta/Rösta fördes samtal om att fastigheterna skulle ägas i
bolagsform och utifrån detta så har inte någon investeringsram beslutats för Torsta
och Rösta.
För att kunna hyra ut både bostäder och lokaler på området krävs stora insatser i
form av både re- och nyinvesteringar.
På Rösta området finns bland annat;
- Två huskroppar innehållande tre lägenheter där det krävs omfattande renovering
och sanering av radon.
- Byggnaden Lillgården om ca 330 kvm där det krävs åtgärder i form av både in
och utvändig renovering i form av nya ytskikt, våtrum, fasadbyte inklusive fönster,
sanering av radon för att få byggnaden uthyrd.
- Ekohuset som är en bra byggnad med hög kvalitet men har ett behov av både inoch utvändig renovering, behov av nytt avlopp samt biluppställningsplats.
- Annexet Storgården om ca 300 kvm kontor där det kommer att krävas stora
lokalanpassningar för ny kontorshyresgäst

Justerandes sign
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Dnr 2014-000353

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd för
ombyggnation av bostäder och lokaler på Rösta, Ås
Sammantaget föreligger ett investeringsbehov med cirka 15 miljoner kronor för att
kunna hyra ut ovanstående byggnader och lokaler, vidare bedöms att samtliga
åtgärder över tid kommer att täckas av de hyror som kommer att tas ut på
respektive objekt men att det i det korta perspektivet 2015 kan innebära en negativ
resultatpåverkan beroende på hur uthyrningen lyckas i början.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 oktober 2014
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 197
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Linus Kimselius, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrar sig gör också Jan Englund, SD, Ronny Karlsson, SD, och Hans Åsling, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige
ger tilläggsanslag (investeringar) med 15 miljoner kronor för iordningställande av
både bostäder och lokaler på Torsta/Rösta i Ås.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 138

Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;
1

kommunens skattesats 2015 ska vara 22,17 efter skatteväxling på grund av
ändrat huvudmannaskap och finansiering av Länstrafiken från och med år
2015.

2

kommunens rambudget för 2015 ska vara det som framgår av detta dokument.

3 a fr o m 2015 definiera kommunens resultatmål som årets resultat i förhållande
till skatte- och statsbidragsintäkter.
3 b göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under planperioden.
4 a kommunstyrelsen 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning 2015.
4 b kommunstyrelsen under 2015 har rätt att uppta nya lån till en nivå av totalt 283
mnkr.
4 c kommunstyrelsen får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50
mnkr år 2015.
4 d kommunstyrelsen under 2015 får öka utlåningen med högst 1 mnkr.

Justerandes sign

5

de nämnder som får ändrade budgetförutsättningar i denna budget, jämfört med
i juni, självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för 2015 utifrån
förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Dessa nämnder ska anmäla sin
detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan, enligt mall som skickas ut
från ekonomiavdelningen. Det ska ske efter respektive nämnds sammanträde i
december eller januari 2015. För övriga nämnder gäller det detaljbudgetbeslut
nämnden har tagit under hösten 2014.

6

kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunens strategiska mål och
resultatindikatorer för 2015 är de som presenteras i denna rambudget
(oförändrade sedan junibudgeten).

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
7

de resultatindikatormål tillika verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
nämnderna har beslutat om under hösten 2014, utifrån de mål och
resultatindikatorer som anges i rambudet, fastställs av kommunfullmäktige i
separat ärende.

8

nämnderna under 2015 ska återrapportera sitt arbete med att uppnå sina mål
enligt punkt 8, i delårsrapport samt i bokslut.

9

en borgensavgift ska tas ut av KBAB, som ersättning för att kommunen står för
en generell borgen för bolagets lån och även därigenom möjlighet för bolaget
att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit möjligt. Denna
borgensavgift sätts till 0,4% av genomsnittlig låneskuld för aktuellt år.

10 ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i februari
2015 anmäla kommunens samlade budgetdokument/ verksamhetsplan.
11 uppdra åt socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att tillämpa
förenklad biståndsbedömning i Krokoms kommun.
12 uppdra åt socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att införa Äldres
behov i centrum (ÄBIC) under 2015.
13 barn- och utbildningsnämnden uppdras att återredovisa datorsatsningen en till
en.
14 barn- och utbildningsnämnden uppdras att göra en utredning, i en
dialogprocess med skolan, politiken och samhällsaktörer såsom
föreningslivet, som visar en modell för den framgångsrika och hälsofrämjande
skolan där integrerad daglig schemalagd fysisk aktivitet ingår i skoldagen.
15 fastigheterna i Torsta/Rösta som kommunen förvärvat av Landstinget ska ägas
och drivas som kommunala fastigheter, men tydligt avgränsade som egen
resultatenhet, det här budgetåret.
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Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
16 när en statsbudget är beslutad i Riksdagen och dess konsekvenser är helt kända
för kommunen ska dessa tillskott fördelas, genom tilläggsanslag, till berörda
nämnder, så långt det är möjligt.
17 inför det kommande budgetarbetet tas en långsiktig investeringsplan fram.
______
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för egen
budget.
_____
Budgetdirektiv
Direktiven i den här rambudgeten är desamma, som de som angavs i den budget,
som beslutades i juni 2014.
Underlag för beslut
Budget 2015, plan 2016-2017
Kommunstyrelsen 3 december 2014, § 211
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, (Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna) budget.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget.
Linus Kimselius, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas, (Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna) budget.
Ronny Karlsson, SD, föreslår sänkt budget med 8 miljoner för socialnämnden och
8 miljoner för barn- och utbildningsnämnden.
Christer Toft, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget.

Justerandes sign
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Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
Jan Runsten, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas, (Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna) budget.
Cristine Persson, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, (Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna) budget.
Karin Wallén, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, (Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna) budget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas, (Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna) budget.
Elisabeth Svensson, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas, (Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna) budget.
Lena Persson, KD, föreslår bifall till samverkanspartiernas, (Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna) budget.
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till Ronny Karlssons, SD, ändringsförslag om
minskad budget för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Ronny Karlssons, SD, ändringsförslag om
minskad budget för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Rolf Lilja, S, föreslår avslag till Ronny Karlssons, SD, ändringsförslag om minskad
budget för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Mona Puttick, V, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
budget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget.
_____
Ajournering begärs och verkställs klockan 17.20-17.30.
_____
Linus Kimselius, M, föreslår ett tillägg om att det inför det kommande
budgetarbetet tas fram en långsiktig investeringsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 138 (forts)

Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
Yttrar sig gör också Gabriella Carlsson, S, Stefan Fax, S, Eva Ljungdahl, MP.
Beslutsgång
Det finns ett förslag till budget från samverkanspartierna, Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna. Till den budgeten har kommit ett
ändringsförslag och ett tilläggsförslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har
lämnat förslag på egen budget.
Ordförande kommer först att fråga på budget från samverkanspartierna
(Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna) mot budget från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Efter det frågar ordförande på ändring- och
tilläggsförslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två budgeterna mot varandra finner ordförande att fullmäktige
bifaller samverkanspartiernas (Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna) budget.
Omröstning begärs
De som bifaller samverkanspartiernas (Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna) budget röstar Ja. De som bifaller Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets budget röstar Nej.
Med 22 Ja, 20 Nej och 3 som Avstår finner ordförande att fullmäktige bifaller
samverkanspartiernas (Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet,
Kristdemokraterna) budget.
Efter fråga på förslag, från SD, till minskad budget för socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden finner ordförande att fullmäktige avslår det.
Efter fråga på förslag till tillägg, av att det tas fram en långsiktig investeringsplan i
det kommande budgetarbetet, finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 138 (forts)

Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna, inklusive budget
Styrelsen, inklusive budget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 139

Dnr 2014-000160

Regler för partistöd i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar regler för kommunalt partistöd att gälla från och
med mandatperioden 2014-2018.
1. Beslut om kommunalt partistöd fattas årligen vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni.
2. Partistödet består av:
Grundstöd – 11 100 kr (6.360 kr) per parti och år
Mandatstöd – 8 880 kr (8.175 kr) per mandat och år.
3. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Bakgrund
I 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel för att
ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom lagtextens
definition som innebär att med partistöd avses "ekonomiskt bidrag och stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
I 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att
partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits tidigare
men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att länsstyrelsen
kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens ord är partiet
representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)".
I 2 kap. 9 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som längst
i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 139 (forts)

Dnr 2014-000160

Regler för partistöd i Krokoms kommun
Om fullmäktige vill utnyttja utrymmet att begränsa partistödet i förhållande till
partier som under mandatperioden får "tomma stolar" i fullmäktige behöver
kommunen införa en sådan regel. Stödet för att skapa en lokal regel finns i 2 kap.
10 § andra stycket KL där det står att fullmäktige "får besluta att endast mandat
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska
beaktas vid fördelningen av partistödet." En stol är "tom" först när länsstyrelsen
inte har något namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter
en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.
Frågan om transparens i partistödet lyfts fram som särskilt viktig. Lagstiftaren
har därför i lag utvecklat krav på årlig redovisning och på egenkontroll av hur
partistödet utnyttjas av respektive parti. Handläggningen av sådana ärenden kan
innehålla en lång rad svårigheter men utgångspunkten måste vara att prövningen
för göras så schabloniserat och enkelt som möjligt med ledning av de få
propositionsuttalanden som finns och som citeras i bilaga till Regler om
kommunalt partistöd i Krokoms kommun.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 10 juli 2014
Regler för kommunalt partistöd i Krokoms kommun
Cirkulär 14:12, Sveriges Kommuner och Landsting
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 192
Förslag som läggs på mötet
Ronny Karlsson, SD, föreslår att grundstöd och mandatstöd ska vara oförändrat och
föreslår därför avslag till punkten 3, i förslag till beslut.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Ronny Karlssons, SD, ändringsförslag, i
punkten 3.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

39(69)

Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 139 (forts)

Dnr 2014-000160

Regler för partistöd i Krokoms kommun
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige anta regler för
kommunalt partistöd att gälla från och med mandatperioden 2014-2018.
Beslut om kommunalt partistöd fattas årligen vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni. Partistödet består av: Grundstöd – 11 100 kr (6.360 kr) per
parti och år Mandatstöd – 8 880 kr (8.175 kr) per mandat och år.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Till det har kommit förslag till avslag
till punkten 3, i kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande kommer först att fråga på förslag till avslag mot kommunstyrelsens
förslag i punkten 3. Efter det frågar ordförande på förslagets övriga delar.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på punkten 3 i kommunstyrelsens förslag till beslut, bifall mot avslag,
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Birgitta Eriksson, kommunkansliet
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

40(69)

Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 140

Dnr 2014-000381

Omfattning av uppdrag för deltidsengagerad förtroendevald
med årsarvode; Bilaga 2 till "Bestämmelser om ersättning
till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun"
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om förslag till omfattning av uppdrag för
deltidsengagerad förtroendevald; Bilaga 2 till ”Bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun” att gälla
fr o m 1 januari 2015.
_____________________________________________________________
Bakgrund
När kommunfullmäktige beslutade om ”Bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun” den 10 juni 2014 var det inte klart
med omfattningen i uppdrag för deltidsengagerade förtroendevalda med
årsarvoden. Frågan om tjänstgöringsgrader/uppdragets omfattning är numera utredd
och förslaget framgår av Bilaga 2 till arvodesbestämmelserna.
För att ha ett komplett dokument för ersättningsbestämmelserna för
förtroendevalda bifogas hela dokumentet. Det är endast i Bilaga 2 som justeringar
har gjorts.
Hantering barncheck bedöms inte relevant i detta ärende.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 november 2014
”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun”
Kommunstyrelsen 3 december 2014, § 219
Förslag som läggs på mötet
Ronny Karlsson, SD, föreslår att ordet ”hen” i bilaga 2 under punkten 3 ändras till
”den förtroendevalde”.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, och Mona Puttick, V.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 140 (forts)

Dnr 2014-000381

Omfattning av uppdrag för deltidsengagerad förtroendevald
med årsarvode; Bilaga 2 till "Bestämmelser om ersättning
till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun"
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige
besluta om förslag till omfattning av uppdrag för deltidsengagerad förtroendevald;
Bilaga 2 till ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i
Krokoms kommun” att gälla fr o m 1 januari 2015 enligt bifogad bilaga. Till det
har kommit förslag om att ändra ordet ”hen” till ”den förtroendevalde” i bilaga 2,
punkten 3.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget mot kommunstyrelsens
förslag i samma mening. Efter det frågar han på kommunstyrelsens förslag i övriga
delar.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget om att skriva ”den förtroendevalde” mot
kommunstyrelsens förslag att skriva ordet ”hen” finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till
Nämndsekreterare, inklusive bestämmelserna
Samtliga chefer i kommunchefens ledningsgrupp, inklusive bestämmelserna
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, inklusive bestämmelserna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 141

Dnr 2014-000370

Insynspost i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar ge Sverigedemokraterna en insynspost i
kommunstyrelsen. Insynsposten ger Sverigedemokraterna rätt att utse en
ledamot och en ersättare att representera partiet på den posten. Insynsposten
innebär närvaro- och yttranderätt men inte förslags-, arvodes- och beslutsrätt.
Partiet finansierar själv närvaron via partiets oppositionsersättning.
_____
Reservation
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation sig till förmån för eget förslag.
Jörgen Blom, V, anmäler skriftlig reservation som biläggs paragrafen.
_____
Bakgrund
Sverigedemokraterna är representerade i kommunfullmäktige för mandatperioden
2014-2018.
Eftersom partiet står utanför valteknisk samverkan med andra partier har partiet
ingen representation i kommunstyrelsen av egen kraft. Av demokratiska skäl bör
alla partier som är representerade i fullmäktige dock kunna följa arbetet i
kommunen på ett bra sätt. Därför bör Sverigedemokraterna, som förra
mandatperioden, ges en insynspost i kommunstyrelsen.
Även partier, vars politik vi övriga partier är starkt kritiska till, ska ha rimliga
arbetsförutsättningar. Sverigedemokraterna ska anmäla namn för en ordinarie och
en ersättare till Insynsposten.
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till förslag om att ge SD insynspost i
kommunstyrelsen.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till förslaget om att ge SD insynspost i
kommunstyrelsen.
Linus Kimselius, M, föreslår bifall till förslag om att ge SD insynspost i
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

43(69)

Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § (141 forts)

Dnr 2014-000370

Insynspost i kommunstyrelsen
Rolf Lilja, S, föreslår avslag till förslag om att ge SD insynspost i
kommunstyrelsen.
Håkan Larsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att Sverigedemokraterna
får en insynspost i kommunstyrelsen. Insynsposten ger Sverigedemokraterna rätt att
utse en ledamot och en ersättare att representera partiet på den posten. Insynsposten
innebär närvaro- och yttranderätt men inte förslags-, arvodes- och beslutsrätt.
Partiet finansierar själv närvaron via partiets oppositionsersättning. Till det har
kommit förslag till avslag till insynspost för Sverigedemokraterna i
kommunstyrelsen.
Ordförande kommer att fråga på de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag om att ge SD insynspost i
kommunstyrelsen.
_____
Kopia till
Ronny Karlsson, Sverigedemokraterna
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret, för att lägga till i utskick av kallelse
till kommunstyrelsen, Cecilia Johansson, ledamot och Clas Sundbergh, ersättare
Rigmor Eriksson, registrator, för att lägga till i mejlgruppen kommunstyrelsen
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, för att lägga till i kallelse till
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 142

Dnr 2014-000345

Resultatindikatormål för Krokoms kommuns nämnder
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar resultatindikatormål, för samtliga nämnder, som
framgår i separat sammanställning.
_______
Bakgrund
Kommunens uppdrag är stort. All erfarenhet pekar därför mot att det behövs göras
prioriteringar i vad som ska följas upp och rapporteras.
Kommunledningen har beslutat om ett begränsat antal indikatorer på resultat
utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv i verksamheten. Det är kring dessa
indikatorer som uppföljning och styrning fokuseras.
De resultatindikatorer, som kommunfullmäktige beslutar om, utgör vägledning för
styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. Respektive nämnd nivåsätter
ambitionsnivån vilket då utgör mål för god ekonomisk hushållning.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2014
Samlingsdokument – Ri-mål för Krokoms kommuns nämnder
Kommunstyrelsen 19 november, § 194
Förslag som läggs på mötet
Eva Ljungdahl, MP, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige anta
resultatindikatormål, för samtliga nämnder, som framgår i separat
sammanställning.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 142 (forts)

Dnr 2014-000345

Resultatindikatormål för Krokoms kommuns nämnder
Kopia till
Alla nämnder och styrelsen, inklusive samlingsdokument
Alla i kommunchefens ledningsgrupp, inklusive samlingsdokument
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 143

Dnr 2014-000344

Reglemente för intern kontroll
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för intern kontroll med
följande ändring i reglementet:
Under punkten 1, rubriken Syfte, första punktsatsen, läggs ”fattade beslut” till.
Första punktsatsen kommer då att lyda som följer:
*

efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

*

att i reglemente för intern kontroll under 4.1.3 stryka meningen ”T ex vilket
vite kan utdömas om inte kommunen lyckas med att tilldela en plats i särskilt
boende inom 90 dagar från beslut till verkställighet”. Meningen tillför inget i
sammanhanget utan riskerar istället att feltolkas som att kommunens
verksamhet syftar till att undgå vite snarare än att tillhandahålla hög kvalitet
för kommunens medborgare. Att uppnå och bibehålla hög kvalitet för
medborgarna måste rimligen vara det korrekta syftet.

Bakgrund
Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att de av fullmäktige
fastställda målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar

efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m


ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän

Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 23 oktober 2014
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 191

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 143

Dnr 2014-000344

Reglemente för intern kontroll
Förslag som läggs på mötet
Björn Hammarberg, M, föreslår att i reglemente för intern kontroll under 4.1.3
stryka meningen ”T ex vilket vite kan utdömas om inte kommunen lyckas med att
tilldela en plats i särskilt boende inom 90 dagar från beslut till verkställighet”.
Meningen tillför inget i sammanhanget utan riskerar istället att feltolkas som att
kommunens verksamhet syftar till att undgå vite snarare än att tillhandahålla hög
kvalitet för kommunens medborgare. Att uppnå och bibehålla hög kvalitet för
medborgarna måste rimligen vara det korrekta syftet.
Beslutsgång
Det ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna förslag till reglemente för intern kontroll med en del ändringar.
Till det har kommit ett förslag om att att i reglemente för intern kontroll under 4.1.3
stryka meningen ”T ex vilket vite kan utdömas om inte kommunen lyckas med att
tilldela en plats i särskilt boende inom 90 dagar från beslut till verkställighet”.
Meningen tillför inget i sammanhanget utan riskerar istället att feltolkas som att
kommunens verksamhet syftar till att undgå vite snarare än att tillhandahålla hög
kvalitet för kommunens medborgare. Att uppnå och bibehålla hög kvalitet för
medborgarna måste rimligen vara det korrekta syftet.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar han på
förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
Efter fråga på reglemente för intern kontroll, i övrigt, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det
Kopia till
Alla nämnder och styrelsen
Alla förvaltningschefer
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 144

Dnr 2014-000357

Ersättning till representant i samrådsgrupp där det ingår
representanter från en organisation/förening eller aktör
tillsammans med kommunalt utsedda representanter;
förtroendevalda och/eller tjänstemän
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta enligt följande:
1.

Till intressent/representant i intressentsammansatt organ utges ersättning
för sammanträde/förrättning med förlorad arbetsinkomst,
resekostnadsersättning och traktamente i enlighet med bestämmelserna
för kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun.

2.

Ett intressentsammansatt organ är en samrådsgrupp där det ingår
representant från en organisation/förening eller aktör tillsammans med
kommunalt utsedda representanter; förtroendevald och/eller tjänsteman.

3.

Om styrelse/nämnd beslutar att utse samrådsorgan ska det tydligt framgå
om samrådsorganet utgör ett intressentsammansatt organ.

4.

Styrelse/nämnd uppmanas att göra en översyn av behov och former för
samrådsorgan inklusive organisation och reglemente/riktlinjer för vad
som ska ingå i uppdraget.

5.

Då ett intressentsammansatt organ är knutet till styrelse/nämnd ska
finansiering ske via styrelse/nämnd.

6.

Bestämmelserna gäller från och med att reglementen är antagna.

Bakgrund
Arvodesgruppen, som haft i uppdrag att utreda ersättning till förtroendevalda i
kommunen, har även gjort en översyn av ersättning till intressenter i
intressentsammansatta organ.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 144 (forts)

Dnr 2014-000357

Ersättning till representant i samrådsgrupp där det ingår
representanter från en organisation/förening eller aktör
tillsammans med kommunalt utsedda representanter;
förtroendevalda och/eller tjänstemän
Frågan gäller om och i så fall vilken ersättning som ska utges till representanter i
kommunala samrådsorgan, s k intressentsammansatta organ. Ersättning tillämpas
olika i de olika intressentsammansatta organen. Finns det skäl för att tillämpa
ersättningarna olika eller ska det vara enhetligt?
Fråga om ersättning till representanter som utses av föreningar o dyl i
intressentsammansatta organ behandlades av kommunfullmäktige den 8 december
2010 varvid frågan återremitterades för upprättande eller översyn av rådens
reglementen.
Arvodesgruppen bedömde att definitionen för intressentsammansatt organ behöver
förtydligas. Arvodesgruppen kom fram till att respektive styrelse och nämnd
behöver göra en översyn av befintliga samrådsorgan och dess verksamhet för att
bedöma hur samråd kan ske på ett sätt som är kommunikativt och effektivt utifrån
såväl verksamhet som ekonomi. Om styrelse/nämnd beslutar att tillsätta
samrådsorgan i form av intressentsammansatt organ bör ersättning till intressenter
vara enhetlig.
Till kommunalt förtroendevald representant i intressentsammansatt organ utges
ersättning enligt bestämmelserna för kommunalt förtroendevald i Krokoms
kommun. Uppdraget för förtroendevald, till exempel som ordförande i nämnd, kan
ingå i årsarvodet.
Hantering barncheck är inte relevant i det här ärendet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 november 2014
Utredning angående intressentsammansatta organ 22 september 2014, reviderat 3
november 2014
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 195
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Kommunfullmäktige

Kf § 144 (forts)

Dnr 2014-000357

Ersättning till representant i samrådsgrupp där det ingår
representanter från en organisation/förening eller aktör
tillsammans med kommunalt utsedda representanter;
förtroendevalda och/eller tjänstemän
Förslag som läggs på mötet
Mona Puttick, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige anta förslagets
bestämmelser i sex punkter.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Alla nämnder och styrelsen
Alla förvaltningschefer
Gunilla Sundqvist, personalchef
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000327

Tillägg till ägardirektiv Krokomsbostäder AB, ekonomiska
krav
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tillägg i ägardirektiv, i punkterna 1-2, att:
1. Bolaget ska sträva efter att nå en soliditet om lägst 15% vid utgången av år
2017.
2.

Den borgensavgift som bolaget ska erlägga till kommunen år 2015 och
till annat beslutas ska vara 0,4% av genomsnittlig låneskuld för aktuellt
år.

3.

Ett långsiktigt hållbart avkastningsmått och nivå för avkastning ska
arbetas fram i dialog mellan ägaren och bolaget och ska finnas som en
del av bolagets ägardirektiv för 2016.

Bakgrund
Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag som trädde i kraft
den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och
enligt affärsmässiga principer. Detta ställer krav på tydlighet i de ägardirektiv
kommunen har för bolaget.
I det ägardirektiv som beslutades i kommunfullmäktige den 26 februari 2014 anges
att bolaget ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav. Den formuleringen räcker
inte som styrmedel, utan behöver preciseras ytterligare. Det finns fler än ett
vedertaget avkastningsbegrepp. Nivån på avkastningen behöver sättas i relation till
vilken lokal marknad bolaget finns inom och mot ägardirektivet i övrigt. Vi förslår
att detta utarbetas i dialog mellan kommunen och bolaget inför stämman våren
2015, och tar sikte på verksamhetsåret 2016 och kommande år.
I gällande ägardirektiv finns även ett soliditetsmål, som anger en nivå på lägst 10%
till år 2017. Denna nivå har bolaget redan uppnått. Därför föreslås en ny nivå på
15% soliditet för bolaget, att uppnå vid utgången av år 2017. Detta förslag till ny
nivå är kommunicerad med bolagsledningen, som ser den som rimlig. Detta mål
kan dock komma att förändras i samband med att ett avkastningskrav förtydligas
för bolaget.
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Dnr 2014-000327

Tillägg till ägardirektiv Krokomsbostäder AB, ekonomiska
krav
På grund av det mycket låga ränteläget som råder just nu, förslår vi att den
borgensavgift som kommunen tar ut av bolaget sänks från nuvarande 0,6% till
0,4% för 2015 och tills annat beslutas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 november 2014
Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB, kommunfullmäktige 26 februari 2014
Barncheck: Bedöms inte vara aktuellt i ärendet
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 201
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår att år ”2017” i punkten 1 ändras till ”år 2019”.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, och Jan Englund, SD.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige besluta att bolaget ska
sträva efter att nå en soliditet om lägst 15% vid utgången av år 2017. Den
borgensavgift som bolaget ska erlägga till kommunen år 2015 och till annat
beslutas ska vara 0,4% av genomsnittlig låneskuld för aktuellt år. Ett långsiktigt
hållbart avkastningsmått och nivå för avkastning ska arbetas fram i dialog mellan
ägaren och bolaget och ska finnas som en del av bolagets ägardirektiv för 2016.
Till det har kommit förslag om att år ”2017” i punkten 1 ändras till ”år 2019.
Ordförande kommer att fråga på grundförslagets punkt 1 mot förslag om att ändra
år 2017 mot år 2019. Efter det frågar ordförande på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågar på grundförslagets i punkt 1 mot förslag om att ändra år 2017
mot år 2019 och finner att kommunfullmäktige bifaller grundförslagets punkt 1.
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Dnr 2014-000327

Tillägg till ägardirektiv Krokomsbostäder AB, ekonomiska
krav
Ordförande frågar på förslaget i övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Kf § 146

Dnr 2014-000366

Avgifter inom vård och omsorg i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Indexreglering av avgifter inom vård och omsorg, i Krokoms kommun,
återremitteras för ytterligare utredning.
_____________________________________________________________
Bakgrund
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.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2014
Avgifter hos socialförvaltningen 2014
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 202
Förslag som läggs på mötet
Cristine Persson, C, föreslår att punkten 2, i förslag till beslut, ändras till
”Indexregleringen genomförs den 1 december årligen och den gäller från och med
1 januari, året därpå”.
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Dnr 2014-000366

Avgifter inom vård och omsorg i Krokoms kommun
Ronny Karlsson, SD, föreslår att indexreglering inte genomförs för trygghetslarm.
_____
Ajournering begärs och genomförs klockan 18,30-18.35.
_____
Jörgen Blom föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att kommunfullmäktige att avgifter inom
vård och omsorg, där det är möjligt enligt lag och föreskrifter, indexsregleras.
Indexregleringen genomförs den 1 december årligen av assistent som handlägger
avgifter vid socialförvaltningen, att gälla från och med den 1 januari året efter. Till
det har kommit ett ändringsförslag i punkten 2, ett ändringsförslag om att inte
genomföra indexreglering för trygghetslarm och ett förslag om att återremittera
ärendet.
Ordförande kommer först att fråga på förslag om återremiss. Om
återremissförslaget inte kommer att bifallas kommer ordförande fråga fullmäktige
på sakförslagen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras finner ordförande
fullmäktige bifaller att ärendet ska hanteras idag.
Omröstning begärs
De som röstar för att ärendet ska behandlas idag röstar Ja och de som röstar för att
ärendet ska återremitteras röstar Nej.
Med 25 Ja och 20 Nej finner ordförande att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning. Vid en minoritetsåterremiss krävs en tredjedel av rösterna.
______
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Dnr 2014-000366

Avgifter inom vård och omsorg i Krokoms kommun
Kopia till
Socialnämnden
Kommunstyrelsens presidium
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
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Dnr 2014-000265

Avgifter för remisshantering, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Jämtlands räddningstjänstförbunds förslag till avgifter för
remisshantering avslås.

Bakgrund
Jämtlands räddningstjänstförbund har lämnat förslag om att ta ut avgifter för
remisshantering, ”Jämtlands räddningstjänstförbunds förslag till avgifter för
remisshantering” till medlemskommunerna. Förslaget innebär att Jämtlands
räddningstjänstförbund får möjlighet att ta ut avgifter för förbundets
remisshantering i ärenden som,


tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622),



upprättande av detaljplaner enligt plan- och bygglag (2010:900), och



bygglov enligt plan- och bygglag (2010:900) eller anmälan enligt plan- och
byggförordning (2011:338).

Förbundet föreslår att avgiften för remisser gällande tillstånd till servering av
alkoholdrycker och upprättande av detaljplaner blir 850 kronor och avgiften för
remiss gällande bygglov blir 1 375 kronor.
Förbundet har även lämnat ett förslag om att kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun ska delegera rätten till förbundet att själva besluta om storleken
på avgiften i taxan.
De avgifter som medlemskommunerna tar in för aktuella ärenden bygger på
självkostnadsprincipen, det vill säga att den som till exempel söker bygglov eller
alkoholtillstånd ska betala för de kostnader som ärendet medför. Förbundets
uppfattning är att beställaren, den som söker tillstånd, även ska kompensera
förbundet för de kostnader som remisshanteringen genererar och föreslår att dessa
”remissavgifter” inarbetas i de avgifter som respektive kommun beslutat för de
olika ärendetyperna. Enligt förbundet bör avgiften indexuppräknas årligen då
grunden till kostnaden är personalens lön som årligen revideras.
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Dnr 2014-000265

Avgifter för remisshantering, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Förbundet belyser att det är viktigt att de får remisserna för att kunna fånga upp
frågor som rör räddningstjänst och brandsäkerhet i ett tidigt skede, och att åtgärden
med att avgiftsbelägga remisshanteringen inte är för att reducera antalet remisser.
De tjänster man avser att avgiftsbelägga är den tid förbundets handläggare lägger
på att granska och svara på remisser, och att i bygglovärenden gå på samrådsmöten.
Den tid som läggs ned på att hålla kontakten med handläggarna ute i kommunerna,
till exempel möten eller att svara på enklare frågor i telefon eller via mejl, ingår
inte i förslag om avgifter utan detta ingår i respektive kommuns medlemsbidrag.
Krokoms kommun bedömer att Jämtlands räddningstjänstförbund har arbetat fram
ett tydligt underlag att ta ställning till vad gäller antal ärenden, tidsåtgång och hur
man kommit fram till sitt förslag. Underlaget visar att cirka en årsarbetskraft
används för att hantera aktuella remisser, och det är den resursen som förbundet vill
finansiera enligt förslag.
Krokoms kommun har förståelse för ett ekonomiskt ansträngt läge och att
förbundet därför ser över möjligheten att ta in avgifter, vilket kommunen ser
positivt på. Kommunen har i sak inget att invända mot att en avgift tas ut för
remisshantering, men är tveksam om det är rätt väg att gå. Frågan är av principiell
karaktär då det dels handlar om myndighetsarbete myndigheter emellan och dels
om hur samverkan mellan medlemskommunerna ska finansieras. Kommunen anser
att dessa frågor bör hanteras innan kommunen kan fatta beslut enligt förslag och
avvisar därför förslaget. Krokoms kommun vill att det sker en fortsatt dialog
mellan förbundet och medlemskommunerna i frågan om finansiering och rutiner
för myndighetssamarbetet.
Underlag för beslut
Skrivelsen ”Jämtlands räddningstjänstförbunds förslag till avgifter för
remisshantering” den 29 september 2014
Direktionens beslut den 20 oktober 2014, § 39
Yttrande om remiss gällande Jämtlands räddningsförbunds förslag till avgifter för
remisshantering den 3 november 2014
Tjänsteutlåtande den 10 november 2014
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 203
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Dnr 2014-000265

Avgifter för remisshantering, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att Jämtlands räddningstjänstförbunds
förslag till avgifter för remisshantering avslås.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Anna Holmer, bygg- och miljöchef
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Sara Larsson, alkoholhandläggare
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Dnr 2014-000364

Delårsrapport per augusti 2014, Regionförbundet Jämtlands
län
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Regionförbundet Jämtlands läns
delårsrapport per augusti 2014.
Bakgrund
Regionförbundet Jämtlands län har lämnat delårsrapport per augusti 2014.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +10.022 tkr. Den främsta orsaken
till det höga resultatet efter 8 månader är länskulturens spelår, där kostnaderna inte
fördelar sig jämt över året.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +3.600 tkr för år 2014. Detta skall jämföras
med budgeterat resultat som uppgår till +156 tkr. Arbetet med avveckling av AVmedia har slutförts och resulterat i en realisationsvinst uppgående till 2 500 tkr,
vilket ingår i helårsprognosen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 november 2014
Delårsrapport, Regionsförbundet Jämtlands län 20 september 2014
Revisorernas bedömning 6 oktober 2014
Barncheck: Inte aktuellt för det här ärendet
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 204
Underlag för beslut
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige godkänna
Regionförbundet Jämtlands läns delårsrapport per augusti 2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län
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Dnr 2014-000369

Förlängd kommunal borgen, Hotagens fiberförening
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar förlängning av kommunal borgen
med maximalt 1.300.000 kronor längst till och med den 31 mars
2015.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014 om kommunal borgen till
föreningen Fiber i Hotagsbygden, med maximalt 2.891.000 kronor (Dnr 2014000186).
Enligt lägesrapport från föreningen i november 2014 så har man har följt tidplan
och budget. Inga stora ekonomiska överraskningar har inträffat. Provdriften
avslutas vecka 46 2014, inklusive slutbesiktning. Ett informationsmöte till
medlemmarna hålls på lördagen samma vecka. Återstår slutrapporten till
länsstyrelsen som beräknas bli inlämnad i slutet av november.
Föreningen ser i dagsläget en risk för att Länsstyrelsen inte hinner betala ut sista
delen av det statliga stödet före årsskiftet. Därför ber man om en förlängning av
den kommunala borgensförbindelsen, men på nivån 1.300.000 kronor istället för
den urprungliga nivån på maximalt 2.891.000 kronor. Föreningens bank är
införstådd med detta.
Bakgrundsbeskrivning i ursprungsbeslutet, våren 2014:
”…Det skall poängteras, att kommunen principiellt har en mycket restriktiv
hållning till nya borgensåtaganden utanför kommunkoncernen.
Tillgång till bredband är av stor betydelse för människor, verksamheter och för
kommunens attraktionskraft. Detta tillsammans med att ett kommunalt
borgensåtagande på föreslagna villkor inte innebär hög risk gör att vi ändå förordar
kommunal borgen i detta fall.
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Dnr 2014-000369

Förlängd kommunal borgen, Hotagens fiberförening
Enligt den genomförandeplan med likviditetsbudget som föreningen tillsänt
kommunen, framgår att projektet avses genomföras i sin helhet under 2014. Därför
bör även kommunens borgensåtagande sträcka sig till som längst 2014-12-31, och
få omfatta som mest ett belopp motsvarande de EU- resp. statliga stöd som
beviljats projektet. Borgensåtagandet åsätts således ett maximalt belopp om 2,891
tkr.”
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 november 2014
E-post från föreningen till Krokoms kommun 12 november 2014
Beslut om kommunal borgen, kommunfullmäktige 29 april 2014
Barncheck: Bedöms inte vara aktuellt i ärendet
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 205
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att kommunfullmäktige beviljar
förlängning av kommunal borgen med maximalt 1.300.000 kronor längst till
och med den 31 mars 2015.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Hotagens fiberförening
Näringslivsavdelningen
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2014-000123

Motion - Stoppa nedläggningen av Kvinnojouren
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvara motionen enligt nedanstående som står under
rubriken ”Svar på motionen”.
_____________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för eget
förslag.
_____
Bakgrund
En motion gällande ”Stoppa nedläggningen av kvinnojouren” inkom i februari
2014. I motionen yrkas att Krokoms kommun ska stödja Kvinnojouren ekonomiskt
med helårsbidrag så att verksamheten kan fortsätta.
Svar på motionen
Krokoms kommun har genom socialnämnden beslutat att fortsätta stödja
kvinnojouren under åren 2014 – 2015.
Underlag för beslut
Motion - Stoppa nedläggningen av Kvinnojouren
Socialnämnden 14 januari 2014, § 2
Socialnämnden 24 juni 2014, § 102
Kommunstyrelsen 19 november 2014, § 200
Förslag som läggs på mötet
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till motionen.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C.
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Dnr 2014-000123

Motion - Stoppa nedläggningen av Kvinnojouren
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag från socialnämnden som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar motionen. Svaret finns under rubriken ”Svar på motionen”. Till det har
kommit förslag om att bifalla 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 grundförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställarna
Socialnämnden
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Dnr 2014-000056

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Maria Jacobsson, S, väljs till ny ledamot i Krokomsbostäder AB, istället för
Göran Carlsson, S.
________________________________________________________________
Bakgrund
Göran Carlsson, S, avsäger sig uppdraget som ledamot i Krokomsbostäder AB.
Förslag finns om att välja Maria Jacobsson, S, som ny ledamot i KBAB istället för
Göran Carlsson, S.
Efter fråga om att välja Maria Jacobsson, S, till ny ledamot i KBAB finner
ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Berörda personer
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
Krokomsbostäder AB
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Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 152

Dnr 2014-000029

Meddelanden
1

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: sammanträdesprotokoll 140904

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
A

B

C

Dnr KS 14/130
Medborgarförslag – Grillplats/lekplats Nälden. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut.

D

Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 1 oktober
2014.
Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping, remitteras
till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober 2014.

Dnr KS 14/184
Medborgarförslag – Medverka till att stoppa BWFs storskalig fiskodling i
Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/185
Medborgarförslag – Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen i
Landösjön ”Svensk fjällröding AB”. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5 november
2014.
Dnr KS 14/205
Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning till
gamla E 75 i Ås remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige
senast 5 november 2014.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

67(69)

Sammanträdesdatum

9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 152 (forts)

Dnr 2014-000029

Meddelanden
H

I

J

K

L

Justerandes sign

Dnr KS 14/209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/210
Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/251
Medborgarförslag – Solskydd och träd Faxgärdets förskola. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar beslutet senast
i april 2015.
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 2014-000277
Medbogarförslag – Barn till föräldralediga bör få vistas på fritids 10
timmar/vecka. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i fullmäktige senast i april 2015.

M

Dnr KS 2014-000280
Medborgarförslag – Hundgård. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut senast i april 2015.

N

Dnr KS 2014-000293
Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i april 2015.

O

Dnr KS 2014-000304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Ärendet. Förslaget
remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
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9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 152 (forts)

Dnr 2014-000029

Meddelanden
P

Q

R

S

T

Dnr KS 2014-000308
Medborgarförslag – Stoppa utbyggnaden av storskalig kassodling av fisk i
våra sjöar och vattendrag. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 2014-000333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 14-000350
Medborgarförslag – Central omlokalisering av Stubbens fritidsgård
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar beslut i
ärendet.
Dnr KS 14-000351
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 14-000376
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 14-000391
U 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.
_____
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9 december 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 153

Dnr 2014-000139

Avslutning
Ordförande tackar för en härlig dag och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År!
_____
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Bilaga 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

9 december 2014

1

Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 138
§ 146

L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

E

Ja

Ja

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

E

Ja

Ja

L

Ja

Ja

§

Anteckningar

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

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

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Jon-Erik Hedman
Michael Sandberg
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Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

9 december 2014

2

Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 138
§ 146

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

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Stefan Fax (Mikael Karlsson fr o m § 139)
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Maria Jacobsson
Alf Högström
Mi Bringsaas (Göran Carlsson fr o m § 136)
Birger Backlund
Erika Juleshaug (Lars Nilsson fr o m § 140)
Simon Rosberg (Judith Hult fr o m § 140)
Anki Syversen (Monica Dahlén fr o m § 140)
Leif Jonsson
Karin Juleshaug (Sune Elvstål fr o m § 140)
Göran Carlsson
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Anna Olsson
Lars Nilsson
Judith Hult
Sune Elvstål
Ulla Jönsson

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

(E)
(E)
(E)

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Jessika Svensson
Eva-Britt Jonsson

L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
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Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

9 december 2014
NärOmröstningar
varo
§ 138
§ 146

3
§

Anteckningar

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

L
L

Ja
Ja

Ja
Ja

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L
L

Avstår
Avstår
Avstår

Ja
Ja
Ja

Vid upprop

42 L
3E

22 Ja
25 Ja
20 Nej 20 Nej
3 Avst
45
45

Sverigedemokraterna

45
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