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29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 19

Dnr 2014-000102

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00.
_____
Meddelande om nya ledamöter och ersättare i fullmäktige
Tommy Sjödin, M, ny ledamot
Roland Larsamo, M, ny ersättare
_____
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras tisdagen den 13 maj 2014
Ulf Jonasson och Britt Carlsson väljs att justera protokollet
_____
Upprop
Vid upprop noteras 30 ledamöter och 9 ersättare
_____
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 23 april och kallelsen har skickats till ledamöter och
ersättare den 16 april 2014.
_____
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs
_____
Informationer
-LRF kommungrupp, de gröna näringarna, Håkan Nilsson, Hanna
Nordström
-Krokoms byförening, Birgitta Svanholm, Lennart Nilsson, Leif Tjernström
-Konsumentvägledningen, Ingrid Krylén, konsumentvägledare
-Val till EU-parlamentet och riksdagsval, Olof Wallgren, valnämndens ordf
-Aktuellt från kommunfullmäktiges presidium, Mi Bringsaas, 2:e vice ordf
SKLs demokratidagar och SmåKoms årsstämma
-Årsredovisning, Krokoms kommun, Björn Torbjörnsson, ekonomichef
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 19 (forts)

Dnr 2014-000102

Öppnande
Två frågor som får ställas vid dagens möte;
*

Ensio Gustafsson, S, fråga om bättre trafiksäkerhet och trottoarer efter
Offerdalsvägen

*

Britt Carlsson, S, fråga om Sånghusvallens skola och förskola

_____
Fullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00 och för
eftermiddagsfika klockan 14.50-15.15.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 20

Dnr 2014-000104

Allmänhetens frågestund
Bo-Yngve Nilsson, Silje, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om fler arbetstillfällen skulle ges och om turistmärket
”Fiskevägen” skulle öka i värde vid ett återställande av Långforsen. BoYngve Nilsson frågar också om vad en utbyggnad, av Långforsens kraftverk,
skulle ge för intäkter till Krokoms kommun.
Maria Söderberg, C, svarar.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Owen Laws, MP, Rolf Lilja, S,
Elisabeth Svensson, M, och Jonne Danielsson, FP.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 21

Dnr 2014-000037

Medborgarförslag - Café i Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige svarar förslagsställaren med att arbete pågår med en
ny mötesplats där nytt café planeras.

Bakgrund
Vid ett möte med elever på Nyhedens skola inkom en del medborgarförslag.
Bland dessa kom ett förslag från om att skapa ett café och mötesplats i
centrala Krokom.
Arbete pågår just nu med att skapa just denna mötesplats i före detta
konsumlokalen. Där kommer ett café att inrymmas liksom möjligheter till att
”spontanmötas”, det som förslagsgivaren eftersöker.
Underlag för beslut
Mötesprotokoll från förstudiemöte ombyggnad ”f d Konsum”
Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsen 26 mars 2014, § 40
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, och Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige svara
förslagsställaren med att arbete pågår med en ny mötesplats där nytt café
planeras.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Mats Hurtig, kultursamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 22

Dnr 2014-000050

Medborgarförslag - Samarbete med Norge
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige ger möjlighet för Cederbergskolan att söka bidrag
för transportkostnader som kan uppstå i samband med olika aktiviteter.
2

Ungdomskultursamordnaren hjälper till att stötta arbetet och kontakten
mellan kommunerna.
______

Bakgrund
Den 20 januari 2014 samlades representanter från högstadieskolorna
tillsammans med politiker i möteslokalen Almdalen där ungdomarna fick
utforma medborgarförslag utifrån åsiktstorgen som genomfördes hösten
2013. Från Cederbergskolan kom bland annat förslag om att ha fortsatt
utbyte med ungdomarna i Vaajma.
Efter ytterligare dialog med ungdomarna genom möte samt kontakt med
Strömsund och Lierne kommuner har bekräftats att intresse finns från
ungdomarna och även att de andra kommunerna kan tänka sig att stötta
utbytet över gränsen.
Ungdomarna från Cederbergskolan vill gärna träffas inom både kulturella
och idrottsinriktade arrangemang och vill även själva arrangera något i
Föllingehallen för att kunna bjuda in ungdomarna från Vaajma.
Barncheck
Beslutet går i linje med kommunens arbete för barnens rättigheter.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Barncheck
Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 58
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 22 (forts)

Dnr 2014-000050

Medborgarförslag - Samarbete med Norge
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
ger möjlighet för Cederbergskolan att söka bidrag för kostnader som kan
uppstå i samband med olika aktiviteter. Ungdomskultursamordnaren hjälper
till att stötta arbetet och kontakten mellan kommunerna.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Kopia till
Förslagsställare
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 23

Dnr 2014-000049

Medborgarförslag - Ipads istället för datorer på
högstadiet
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en översyn av
vilket digitalt verktyg som ska användas i årskurs 7-9 är på gång.
________________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev framförs önskemål om ipads istället för
bärbara datorer i högstadiet. Förslagsställaren menar på att ipads är lättare att
bära fram och tillbaks till skolan, det upplevs som om ipads håller bättre
samt att batteritiden upplevs om mycket bättre på ipads än bärbara datorer.
I ett förslag från barn- och utbildningsförvaltningen som ska gå till beslut vid
barn- och utbildningsnämnden den 18 mars 2014 framförs att
fortsättningsvis använda begreppet digitalt verktyg. För bara några år sedan,
när beslutet om bärbara datorer till åk 7-9 togs, var det självklart att ett
digitalt verktyg var lika med dator.
Barn- och utbildning kommer att utreda vilket digitalt verktyg som ska
erbjudas årskurs 7-9 i framtiden.
Barncheck
Barnchecken är beaktad
Underlag för beslut
Digitala verktyg till elever i årskurs 7-9, dnr BUN 14/044
Barncheck
Tjänsteutlåtande 10 mars 2014
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2014, § 51
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 59
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Karin Wallén, C, Owen Laws, MP, Rolf Lilja, S, och Jörgen
Blom, V.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 23 (forts)

Dnr 2014-000049

Medborgarförslag - Ipads istället för datorer på
högstadiet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med att en översyn av vilket digitalt verktyg
som ska användas i årskurs 7-9 är på gång.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 24

Dnr 2014-000045

Medborgarförslag - Multiplan vid Ås skola
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, om en multiplan vid
Ås skola, med att det i barn- och utbildning pågår ett arbete med Ås
skolgård och att i det arbetet kommer önskemålet om en multiplan att
beaktas.
2

Vid planering av skolans utemiljö ska elev- och föräldraråd få möjlighet
att vara delaktiga.

________________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev vid Ås skola framförs önskemål om en
multiplan vid Ås skola.
Ås skola är den skola i kommunen som växer mest. Den har under många år
varit under om och tillbyggnad.
Under den tiden var det många provisoriska byggnader som användes till
skollokaler.
Stor del av elevernas skolgård användes för placering av dessa lokaler.
Många av elevernas lekredskap togs bort och har inte återställts.
En ny avstigningsplats angjordes där tidigare plats för friidrott var belägen.
Detta har inte återskapats.
Elevernas fotbollsplaner togs i anspråk för förskolan.
I kommunens budget finns 500 000 kr anslagna för all utemiljö i kommunen,
i detta ingår upprustning och nyinvestering av skolgårdar och lekplatser.
Planerna har varit under åren varit stora för att få till en attraktiv utemiljö
som uppmuntrar till lek och rörelse varje dag. All forskning visar att det
främjar välbefinnandet och lärandet.
I de alternativ som framtagits finns bollplaner, basketkorgar, en
allaktivitetsplan, löparbanor, ländhoppsgrop, hinderbanor och övriga
utmanade lekmiljöer för alla åldrar.
Ås skola är under ständig förändring och behoven av lekmiljöer kan variera.
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 24 (forts)

Dnr 2014-000045

Medborgarförslag - Multiplan vid Ås skola
Barncheck
Barnchecken är beaktad
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Multiplan vid Ås skola
Barncheck
Skolgård, Ås skola, dnr BUN 14/043
Tjänsteutlåtande 10 mars 2014
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars § 53
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 60
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, Karin Wallén, C, Britt Carlsson,
S, och Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finn ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget, om en multiplan vid Ås skola, med att det i
barn- och utbildning pågår ett arbete med Ås skolgård. I det arbetet kommer
önskemålet om en multiplan att beaktas. Vid planering av skolans utemiljö
ska elev- och föräldraråd få möjlighet att vara delaktiga.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 25

Dnr 2014-000044

Medborgarförslag - Skateboardramp vid Ås skola
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, om en
skateboardramp vid Ås skola, med att det i barn- och utbildning pågår ett
arbete med Ås skolgård och att i det arbetet kommer önskemålet om en
skateboardramp att beaktas.
2

Vid planering av skolans utemiljö ska elev- och föräldraråd få möjlighet
att vara delaktiga.

________________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev vid Ås skola framförs önskemål om en
skateboardramp vid Ås skola.
Ås skola är den skola i kommunen som växer mest. Den har under många år
varit under om och tillbyggnad.
Under den tiden var det många provisoriska byggnader som användes till
skollokaler.
Stor del av elevernas skolgård användes för placering av dessa lokaler.
Många av elevernas lekredskap togs bort och har inte återställts.
En ny avstigningsplats angjordes där tidigare plats för friidrott var belägen.
Detta har inte återskapats.
Elevernas fotbollsplaner togs i anspråk för förskolan.
I kommunens budget finns 500 000 kr anslagna för all utemiljö i kommunen,
i detta ingår upprustning och nyinvestering av skolgårdar och lekplatser.
Planerna har varit under åren varit stora för att få till en attraktiv utemiljö
som uppmuntrar till lek och rörelse varje dag. All forskning visar att det
främjar välbefinnandet och lärandet.
I de alternativ som framtagits finns bollplaner, basketkorgar, en
allaktivitetsplan, löparbanor, ländhoppsgrop, hinderbanor och övriga
utmanade lekmiljöer för alla åldrar.
Ås skola är under ständig förändring och behoven av lekmiljöer kan variera.
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29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 25 (forts)

Dnr 2014-000044

Medborgarförslag - Skateboardramp vid Ås skola
Barncheck
Barnchecken är beaktad
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Skateboardramp vid Ås skola
Barncheck
Skolgård, Ås skola, dnr BUN 14/043
Tjänsteutlåtande 10 mars 2014
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2014, § 52
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 61
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget, om en skateboardramp vid Ås skola, med att det
i barn- och utbildning pågår ett arbete med Ås skolgård och att i det arbetet
beakta önskemålet om en skateboardramp. Vid planering av skolans utemiljö
ska elev- och föräldraråd få möjlighet att vara delaktiga.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 26

Dnr 2014-000036

Medborgarförslag - Frukt till lunchen
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, om frukt till lunchen i
skolan, då det inte är möjligt att genomföra under rådande ekonomiska
ramar.
________________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev vid Nyhedens skola framförs önskemål
om frukt till lunchen för att ge extra energi till skolarbetet.
Ett snittpris på frukt är 22,20 kr/kg. Priset för en frukt blir 3,17 kr/st. 3.17 kr
x 1898 elever blir en årskostnad på 1 071 000 kr/år.
Barncheck
Barnchecken är beaktad
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Frukt till lunchen.
Utredning av kostnad för frukt i skolan
Barncheck
Tjänsteutlåtande 10 mars 2014
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2014, § 50
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 62
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Karin Wallén, C, och Jörgen Blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, om frukt till lunchen i skolan, då det inte är möjligt att
genomföra under rådande ekonomiska ramar.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 26 (forts)

Dnr 2014-000036

Medborgarförslag - Frukt till lunchen
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 27

Dnr 2014-000033

Medborgarförslag - Bättre datautbildning
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med att ansvaret för
elevernas datautbildning ligger i det pedagogiska uppdraget som skolans
pedagoger har.
________________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag från en elev framförs önskemål om mer
datautbildning. När de bärbara datorerna delades ut erbjöds en kortare
utbildning, men en kurs varje år skulle vara bra.
Digitala verktyg i sig kan inte förbättra elevernas lärande. Däremot finns en
stor pedagogisk potential om verktygen används på ett genomtänkt sätt. IKT
(informations- och kommunikationsteknologi) ska ingå som en naturlig del i
den pedagogiska verksamheten. Därför är det av yttersta vikt att personal
som arbetar i skolan är väl insatt i och känner trygghet med användandet av
digitala verktyg. Kompetensutveckling och kontinuerliga diskussioner kring
möjligheter och begränsningar med IKT behövs för att skapa och behålla
denna trygghet.
Regelbunden kompetensutveckling och handledning i utvecklingsprocessen
för skolledare och pedagoger, med fokus på kunskapssyn och förändrade
arbetssätt pågår fortlöpande i kommunen. Där det till exempel sker
fortbildning kring att utveckla den digitala kompetensen.
Det finns en IT-pedagog som skolan anlitar för kurser och
kompetensutveckling men det är viktigt att verktygen används naturligt av
både pedagoger och elever i den vardagliga undervisningen för att kunskap
och förmåga ska bli varaktig.
Barncheck
Barnchecken beaktad
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Bättre datautbildning.
Barncheck.
Tjänsteutlåtande 10 mars 2014
Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2014, § 49
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 63
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Dnr 2014-000033

Medborgarförslag - Bättre datautbildning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bifalla medborgarförslaget med att ansvaret för elevernas datautbildning
ligger i det pedagogiska uppdraget som skolans pedagoger har.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2014-000105

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

Dnr KS 2014-000130
Medborgarförslag – Grillplats/lekplats Nälden. Förslaget remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut.

2

Dnr KS 2014-000176
Medborgarförslag – Tävling, namnförslag ”Mötesplats Krokom”.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.

3

Dnr KS 2014-000183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.

4

5

6

7

8

9

Justerandes sign

Dnr KS 2014-000185
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 2014-000184
Medborgarförslag – Medverka till att stoppa BWFs storskalig
fiskodling i Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 2014-000199
Medborgarförslag – Ompröva beslutet och stöd utrivning av
Långforsens kraftverk enlig Kammarkollegiets förslag. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
senast 5 november 2014.
Dnr KS 2014-000210
Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 2012-000266
Motion – Boenden för alla avskrivs då motionens synpunkter är
tillvaratagna i nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB.
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Dnr 2014-000105

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, Maria Söderberg, C, Lisa Sallin, M,
Britt Carlsson, S, och Gabriella Carlsson, S.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Respektive nämnd/styrelse inklusive medborgarförslag/motion
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Dnr 2014-000106

Frågor
Ensio Gustafsson, S, frågar Owen Laws, MP, bygg- och miljönämndens
ordförande om hur långt man har kommit i diskussionen med Trafikverket i
följande;
Trottoarer efter Offerdalsvägen
Åtgärdande av korsningen Gröns väg-Offerdalsvägen
Siktförhållanden på grund av svackan på Offerdalsvägen
Åtgärder för busshållplatsen-Offerdalsvägen
Varför har ärendena tagit så lång tid?
Owen Laws, MP, svarar att en omdiregering av den tunga trafiken är klar.
Förfall och upprustning är Trafikverkets ansvar. Kommunen har prioriterat
åtgärd av vägen mellan Änge och Valne samt kurvrätning i Ede. Näldens
samhälle behöver bättre järnvägsövergång samt tågstopp. Stadsarkitekten
håller på att skriva en ansökan, till Trafikverket, om medfinansiering av
sådana saker som nämns i Ensio Gustafssons fråga. Ansökan ska vara inne
före 31 maj.
Ensio Gustafsson tackar för svaret.
_____
Britt Carlsson, S, frågar Karin Wallén, C, barn- och utbildningsnämndens
ordförande om:
Hur situationen ser ut, med antalet förskolebarn/elever och vad det gäller
utrymmesbehoven i Sånghusvallens skola och Sånghusvallens förskola i år
och några år framåt.
Hur framtiden i södra Åsområdet planeras för att tillgodose behovet av skola
och förskola för att slippa krigsrubriker i tidningarna och upprörda föräldrar
som ser sig svikna av Krokoms kommun.
Karin Wallén, C, svarar, att majoriteten arbetar för utveckling av
kommunen och ser positivt på att fler vill bosätta sig i vår kommun.
Att jämföra den utveckling vi i Krokoms kommun har i Ås och kalla det för
krigsrubriker i tidningarna är starkt. De som kommer från ett krigshärjat
område känner nog inte igen sig i problematiken.
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Dnr 2014-000106

Frågor
Vi som jobbar med skolfrågor vet hur föränderlig skolan är och den kommer
alltid att så vara. Det är inte alltid som prognoserna stämmer med
verkligheten. En prognos är en prognos.
Trots att bedömningen gjordes att det kommer födas fler barn, än de mallar
man jobbar efter då man gör en prognos, så har behovet av lokaler ökat mer
än beräknat. En angenäm situation som vi självklart ska hitta en bra lösning
för. Förra året fick nämnden ett budgetuppdrag att se hur den inom befintliga
lokaler i Ås kan möte de ökande elevkullarna.
Sånghusvallen skola är byggd för 150 elever och förberedd för att rymma
200 elever. Förskolan är byggd för 151 elever.
I år kommer vi att rymmas i den befintliga skolan.
Skolan kommer enligt prognos, läsåret 2015/2016, ha 177 elever.
Antalet i förskolan sjunker däremot och prognos läsåret 2015/2016 är 140
barn. Vi har dessutom fritids på Sånghusvallens skola där det enligt prognos
kommer att gå 129 elever läsåret 2015/2016.
Enligt personal på skolan är det fritidsverksamheten som behöver mest yta
för att klara sin verksamhet.
Det betyder att oavsett hur vi gör kommer vi att behöva mer lokalyta i
framtiden.
En enad nämnd har tagit beslut att Sånghusvallens skola som tidigare varit
en F-5 skola ska vara en F-6 skola i enlighet med den nya läroplanen Lgr11.
För att klara kommande behov av lokaler vill vi i majoriteten exploatera
Sånghusvallens etapp 4 och där bygga de lokaler som behövs.
Hur vi i majoriteten vill lösa den långsiktiga planeringen kommer vi att
presentera i vår kommande budget.
Britt Carlsson, S, tackar för svaret.
_____
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Dnr 2014-000107

Interpellationer
Jörgen Blom, V, ställer interpellation om Uppföljning av godmanskap
Tid efter annan kommer rapporter om missförhållanden inom
överförmyndarskapet oss till handa i Sverige. Det handlar om godemän som
har missbrukat sin ställning och helt enkelt bedrar sin huvudman. Det kan
pågå i många år då uppföljningen varit bristfällig från kommunens sida.
Utifrån det frågar Jörgen Blom, V, kommunfullmäktiges ordförande Gunnar
Hellström, C, följande;
Hur följer Krokoms kommun upp godmanskap och förvaltarskap?
Har Krokoms kommun för avsikt att göra en särskild, fördjupad, uppföljning
av denna verksamhet?
Gunnar Hellström, C, kommunfullmäktiges ordförande lämnar följande
svar som är inhämtat från överförmyndarnämndens ordförande.
Varje år lämnar godemän och förvaltare in årsredovisningar som
granskas efter bestämda regler. Varje år djupgranskas ett stort antal
årsredovisningar. Till exempel under 2013 djupgranskade Krokoms kommun
samtliga årsredovisningar. Varje år granskas vi av Länsstyrelsen och
åtgärder vidtas utifrån deras synpunkter.
Överförmynderiet i Krokoms Kommun anser sig utför sitt mandat som
kontrollmyndighet inom ramen för lagen.
Överförmyndarnämnden försöker kontinuerligt hitta förbättringsområden,
samt att effektivisera verksamheten.
Verksamheten är skör och lagstiftningen föråldrad, samtidigt som
godmanskapens komplexitet ökar. Grunderna i Föräldrabalken som styr
verksamheten är från 1929, med en uppdatering 1949, och någon liten
förändring 1995, för de som har god man idag, psykiskt sjuka,
funktionsnedsättningar, drogmissbruk och liknande problematik. Dessa
människor har ett bättre liv idag.
Men lagstiftningen som styr vår tillsynsverksamhet är från 1929, då dessa
människor hade sina liv på olika former av institutioner. Att vara god
man/förvaltare då, var kanske inte så betungande och komplext som det är
idag. Men det är samma lag då som nu.
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Dnr 2014-000107

Interpellationer
Detta med lagstiftningen har även påpekats i media under senare tid.
Norge och Finland har gjort stora förändringar med dessa frågor de senaste
åren och har byggt upp en helt ny organisation.
Vi vill även framföra att våra gode män/förvaltare utför sitt uppdrag på ett
bra sätt, vilket sparar samhället väldigt mycket resurser i både tid och
pengar. Men dessa gode män/förvaltare får vi sällan läsa om i media.
För att svara på din fråga angående planer på en fördjupad uppföljning av
verksamheten har vi idag inte utrymme i tid eller pengar för att fördjupa
granskningen ytterligare.
Men vi anser att vi har en funktionell tillsynsmyndighet, som dock är sårbar.
Därför är vi intresserade av eventuella samverkans former.
Jörgen Blom, V, önskar att fullmäktige så snart som möjligt får information
från Överförmyndaren.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Sture Marklund, V, och Elisabeth
Svensson, M.
_____
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Dnr 2014-000108

Dialog med revisorerna
Stefan Fax, ordförande, informerar fullmäktige om att kommunrevisionen nu
har koncentrerat sig på årsredovisningen. Revisionen har också kommit med
en uppföljning på revisionsrapporter 2011.
_____
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Dnr 2014-000174

Årsredovisning 2013 Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder
AB år 2013.

2

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud i
Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och
verkställande direktören i aktiebolaget, verksamhetsåret 2013 enligt
revisorernas tillstyrkan.

Bakgrund
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2013 och överlämnar den
till kommunen.
Bolaget redovisar ett resultat, efter finansiella poster på 1.549 tkr, vilket är i nivå
med bolagets ekonomiska mål.

För år 2015 har ägaren för avsikt att meddela preliminär borgensavgift och
avkastningskrav, efter beslut i fullmäktige 10 juni 2014.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 april 2014
Årsredovisning 2013, Krokomsbostäder AB, inklusive revisionsberättelse
och granskningsrapport
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 49
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, och Elisabeth Svensson, M.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna

årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2013. Kommunfullmäktige
bemyndigar kommunens ombud i Krokomsbostäder AB, att bevilja
ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i aktiebolaget,
verksamhetsåret 2013 enligt revisorernas tillstyrkan.
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Dnr 2014-000174

Årsredovisning 2013 Krokomsbostäder AB
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Dnr 2014-000125

Årsredovisning 2013, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013.
____
Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2013 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den presenteras för fullmäktige
den 29 april.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2013 är
+19,6 miljoner kronor, exklusive den extra nedskrivning som föreslås med
7,0 mnkr av fastigheterna Torsta/Rösta som kommunen förvärvade av
Jämtlands läns landsting år 2012. Skälet för denna nedskrivning är, att för att
få ekonomisk bärkraft i fastigheterna bör de bokförda värdena minskas ned
mot den nivå som angavs i den externa värdering som gjordes under 2010,
inför Landstingets försäljningsprocess. Den värderingen angav riktvärdet 20
mnkr (+-5mnkr). Köpeskillingen bestämdes till 27,5 mnkr. Med
marknadsmässig hyressättning och utan hyresvakanser ger nuvarande
bokförda värden för litet överskott för att fastigheterna skall kunna
refinansiera sig själva utan driftstillskott från skattekollektivet.
Resultatet för 2013 efter denna nedskrivning stannar på 12,6 mnkr, vilket är
1,9 mnkr bättre än budgeterat, men sämre än kommunens långsiktiga
resultatmål.
Kommunens resultatutjämningsreserv lämnas oförändrad (+16,7 mnkr)
2013. I budget fanns ett ianspråktagande med 6,0 mnkr för året. I bokslutet
konstateras att nyttjandet inte har behövts.
Den enskilt största orsaken till att resultatet är bättre än budgeterat, är
återbetalning av försäkringspremier till kommunen som uppgick till 13,0
mnkr. Denna intäkt redovisas som jämförelsestörande post i bokslutet.
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna skall överstiga
kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet för 2013. Detta gäller även
koncernen som helhet.
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Dnr 2014-000125

Årsredovisning 2013, Krokoms kommun
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 mars 2014
Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsen 26 mars 2014, § 35
Barncheck Bedöms inte vara tillämplig i ärendet
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Jessica Svensson, V, Rolf Lilja, S, Britt
Carlsson, S, och Elisabeth Friberg, revisor.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2013.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunens revisorer
Kjell Pettersson, Deloitte AB
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2014-000193

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och
utbildningsnämnden och dess ledamöter, verksamhetsåret 2013,
enligt revisorernas tillstyrkan.
2

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden och
dess ledamöter, verksamhetsåret 2013, enligt revisorernas
tillstyrkan.

3

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden
och dess ledamöter, verksamhetsåret 2013, enligt revisorernas
tillstyrkan.

4

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2013, enligt revisorernas tillstyrkan.

5

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2013, enligt revisorernas tillstyrkan.

6

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och
dess ledamöter, verksamhetsåret 2013, enligt revisorernas
tillstyrkan.

7

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 2013, enligt
revisorernas tillstyrkan.

8

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess
ledamöter, verksamhetsåret 2013, enligt revisorernas tillstyrkan.

9

Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.
____
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Dnr 2014-000193

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2013
Bakgrund
I revisionsberättelse för år 2013 framgår att de av fullmäktige utsedda
revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder samt genom ledmannarevisorer kommunens företag för att se om
de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande och i enlighet
med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Revisionen granskar också om
kommunens räkenskaper är rättvisande och om nämndernas kontroll är
tillräcklig. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Kommunens sakkunniga biträde är Deloitte AB.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja ansvarsfrihet för ledamöter i barn- och utbildningsnämnden,
bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden,
valnämnden, överförmyndarnämnden, gemensamma upphandlingsnämnder samt kommunstyrelsen, verksamhetsåret 2013, enligt
revisorernas tillstyrkan. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Efter fråga på grundförslagets 9 punkter, var för sig, finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller dessa.
I handläggningen under punkten 1, för barn- och utbildningsnämnden, deltar
inte Leo Olofsson, M, Roger Nilsson, M, Marcus Färnström, M, Karin
Wallén, C, Leif Olsson, C, Katarina Rosberg, S, Anki syversen, S, Jörgen
Blom, V, och Dmitar Savic, FP.
I handläggningen under punkten 2, för bygg- och miljönämnden, deltar inte
Kurt-Olov Göransson, C, Britt Carlsson, S, Owen Laws, MP, och Gabriella
Carlsson, S.
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Dnr 2014-000193

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse
samt ansvarsprövning för 2013
I handläggningen under punkten 3, för samhällsbyggnadsnämnden, deltar
inte Ingela Rönnestrand, M, Andreas Axelsson, C, Maria Derenius Torestam,
C, Mi Bringsaas, S, Viveca Asproth, S, Peter Grundström, S, Ensio
Gustafsson, S, Eva Ljungdahl, MP, och Sture Marklund, V.
I handläggningen under punkten 4, för socialnämnden, deltar inte Elisabeth
Svensson, M, Cristine Persson, C, Christer Toft, S, Karin Juleshaug, S,
Yvonne Rosvall, S, Anki Syversen, S, Sture Marklund, V, Jessica Svensson,
V, och Eva Ljungdahl, MP.
I handläggningen under punkten 5, för valnämnden, deltar inte Roger
Nilsson, M, Tommy Sjödin, M, Håkan Larsson, C, Jonne Danielsson, FP,
Eva Handmark, S, Viveca Asproth, S, och Sture Marklund, V.
I handläggningen under punkten 6, för överförmyndarnämnden, deltar inte
Elisabeth Svensson, M, Tommy Sjödin, M, och Göran Carlsson, S.
I handläggningen under punkten 7, för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan samt gemensamma nämnden avseende samordnad
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, deltar
inte Kurt-Olov Göransson, C och Rolf Lilja, S.
I handläggningen under punkten 8, för kommunstyrelsen deltar inte Maria
Söderberg, C, Rolf Lilja, S, Lisa Sallin, M, Ingela Rönnestrand, M, Ulf
Jonasson, C, Cristine Persson, C, Leif Olsson, C, Jonne Danielsson, FP, Rolf
Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, Eva
Handmark, S, Mi Bringsaas, S, Peter Grundström, S, Gabriella Carlsson, S,
Jörgen Blom, V, Owen Laws, MP, och Eva Ljungdahl, MP.
_____
Kopia till
Alla nämnder
Stefan Fax, kommunrevisionen
Kjell Pettersson, Deloitte AB
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Dnr 2014-000094

Fastställande av taxor för myndighetsutövning
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att Jämtlands Räddningstjänstförbund får
ta ut följande avgifter:
Avgift för tillsyn enligt LSO (LSO 5 kap 4 §)
Avgift för sotning och brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap 6 §
Avgift för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av
prov, godkännande av föreståndare, godkännande av explosiv vara och
beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara, enligt LBE
27 §
Avgift för automatiskt brandlarm
Avgift för utbildning
Avgift för teknisk service
2

Föreslagen taxa för storleken på avgiften fastställs att gälla från och med
1 maj 2014, enligt beslut från Jämtlands Räddningstjänst 31 januari 2014
§ 9 och beslut 1 oktober 2010 § 78.

3

Rätten att fatta beslut om fastställande att i taxa fastställa storleken på
avgiften delegeras från och med 1 maj 2014 till Jämtlands
Räddningstjänstförbund för följande avgifter
Avgift för automatiskt brandlarm
Avgift för teknisk service
Avgift för utbildning

Bakgrund
Avgifter och taxor som rör Jämtlands Räddningstjänstförbund verksamhet
har tidigare beslutats av förbundets direktion. Den 12 december 2013 fattade
Högsta förvaltningsdomstolen ett beslut som i korthet medför att alla beslut
om avgifter och taxor ska fattas av respektive kommuns fullmäktige.
Förbundet har lämnat förslag till beslut av nya avgifter, att gälla från och
med 1 maj 2014.
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor förkortas LSO.
Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara förkortas LBE.
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Dnr 2014-000094

Fastställande av taxor för myndighetsutövning
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Rättsläget kring vilket behörigt organ som ska fatta beslut om avgifter och
taxor i kommunalförbund har länge varit oklart. Den 12 december 2014
meddelade Högsta förvaltningsdomstolen ett beslut som tydliggör rättsläget.
Målet gällde ett överklagat beslut om kontrollavgift i ett enskilt fall för
offentlig livsmedelskontroll. Taxan som avgiften grundade sig på hade
beslutats av ett kommunalförbund och enligt HFD får en kommun, som med
stöd av 8 kap 9 eller 10 §§ regeringsformen tilldelats en viss föreskriftsrätt,
inte utan uttryckligt stöd i grundlag delegera sin föreskriftsrätt till någon
annan, inte heller till ett kommunalförbund. Sådant grundlagsstöd finns inte
enligt HFD och eftersom taxan inte var beslutad av ett behörigt organ så fick
den inte tillämpas i målet.
Vidare skiljer domstolen på avgifter som har grund i speciallag som
exempelvis Lagen (2003:778) skydd mot olyckor och de avgifter som fattas
med kommunallagen (1991:900) 8 kap 3 b § som grund.
Fram till 12 december 2013 så har kommunalförbunden fattat dessa avgifter
i god tro varför avgifter fram till den 12 december 2013 varit gällande.
Fullmäktige i varje medlemskommun måste därför fatta beslut om taxor.
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun måste fatta tre beslut.
Det första beslutet blir att fastställa att avgift ska tas ut. Huvudregeln inom
kommunalrätten är att kommunal verksamhet ska skattefinansieras. Ska
avsteg göras från den regeln så krävs ett fullmäktigebeslut.
I det andra beslutet ska kommunfullmäktige besluta storleken på taxan. Det
vill säga i kronor hur stor avgiften ska vara. Det tredje beslutet innebär att
medlemskommunen delegerar rätten att ändra taxan i de ärenden där avgift
tas ut med stöd av 8 kap 3 b § kommunallagen.
Underlag för beslut
Kommunchefens tjänsteutlåtande den 4 februari 2014
Beslut Jämtlands Räddningstjänstförbund 31 januari 2014
Beslut Jämtlands Räddningstjänstförbund 1 oktober 2010
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 52
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Dnr 2014-000094

Fastställande av taxor för myndighetsutövning
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige
fastställa taxor för myndighetsutövning, punkterna 1 och 2, samt delegering
till Räddningstjänstförbundet att fatta beslut om storlek på avgift för
automatiskt brandlarm, teknisk service och utbildning.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2014-000095

Översyn av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.

Bakgrund
Från den 1 januari 2014 övergår kultur- och fritidsverksamheterna från barnoch utbildning till kommunstyrelsen. I och med det behöver nämndens
reglemente revideras.
Barncheck
Inte relevant för ärendet.
Underlag för beslut
Nämndsreglemente
Tjänstutlåtande 2 januari 2014
Kommunstyrelsen 26 mars, § 41
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2013-000251

Servicebyggnad, Ås Ridskola
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar investeringsbidrag till Åsbygdens
Ryttarförening med 1.589.431 kronor under förutsättning att
Ryttarföreningen erhåller sökt investeringsbidrag från Allmänna
arvsfonden.
2

Finansiering sker ur resultat för 2014.

Bakgrund
ÅRF är en ideell förening med drygt 360 medlemmar med ca 300
ridande/vecka.
Huvuddelen av medlemmarna är i åldrarna 7-20 år. 94% av medlemmarna
är kvinnor
Arbetsplats för 2 heltidsanställda, 2 personal i sysselsättningsfas, 4
timanställda ridlärare samt 1 resurs från MICA.
Anläggningen ägs av Krokoms kommun och föreningen kommer att skriva
ett 10 årigt nyttjanderättsavtal med kommunen.
Anläggningen består av stall med 25 boxar, hagar, paddock. Omklädning,
dusch/wc, möteslokal, personalrum finns i baracker som man anser uttjänta
och undermåliga ur användar- och energiperspektiv. Barackerna är inte
heller tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det finns bara en
wc och dusch och utifrån arbetsgivarperspektiv är det inte godtagbart.
ÅRF vill nu modernisera och bygga ut anläggningen.
Planen är att ersätta barackerna med en servicebyggnad som är tillgänglig för
alla människor. Förutom att servicebyggnaden ersätter faciliteter som idag
finns i barackerna kommer den att förses med utbildnings-/teorilokaler, café
med glasvägg mot ridhuset samt domarrum.
Ett mindre antal anpassningar kommer också att göras i stallet.
ÅRF söker nu bidrag från, i huvudsak, Allmänna Arvsfonden 9.568.293
kronor och Krokoms kommun 1.589.431 kronor för att genomföra projektet.
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Dnr 2013-000251

Servicebyggnad, Ås Ridskola
ÅRF har efter dialog med kommunen återkommit med en kalkyl som
innebär en minskning av kommunens bidrag med 1.100.000 kronor, från
2.689.431 till 1.589.431 kronor.
Barncheck
Bedömningen är att satsningen kommer att vara till gagn för barn och
ungdomar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 april 2014
Skrivelse från ÅRF
Reviderat finansieringsförslag från ÅRF
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 50
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige bevilja
investeringsbidrag till Åsbygdens Ryttarförening med 1.589.431 kronor
under förutsättning att Ryttarföreningen erhåller sökt investeringsbidrag från
Allmänna arvsfonden. Finansiering sker ur resultat för 2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Åsbygdens Ryttarförening
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Mårten Eneberg, fritidssamordnare
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Dnr 2013-000300

Tillgänglighetsprogram, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun.
____
________
Bakgrund
Krokoms kommuns Handikappolitiska program antogs av kommunfullmäktige
den 28 februari 2001. Programmet behöver revideras utifrån FN:s konvention
om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen
antogs av FN:s generalförsamling 2006 och ratificerades av den svenska
regeringen år 2008. Konventionen är juridiskt bindande för FN:s alla
medlemsländer.
Programmet har reviderats av en grupp bestående av fyra ledamöter från
Handikappsamverkan och två ledamöter från socialnämnden. Handikapprådet
har därefter skickat förslaget på remiss till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden,
överförmyndarnämnden, Krokomsbostäder AB, pensionärsrådet,
folkhälsorådet, ungdomskulturrådet, idrottsalliansen och kommunstyrelsen.
Handikapprådet har gått igenom remissvaren och ändrat i tillämpliga delar.
Programmet heter nu Tillgänglighetsprogram.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 mars 2014
Kommunala handikapprådet 13 januari 2014 § 4
Förslag till Tillgänglighetsprogram
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 51
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Britt Carlsson, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun.
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Dnr 2013-000300

Tillgänglighetsprogram, Krokoms kommun
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Alla nämnder inklusive Tillgänglighetsprogram
Handikapprådet
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Dnr 2013-000355

Kulturpolitiskt program, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige Kulturpolitiskt program för Krokoms kommun med
följande ändringar:
1

På sidan 13, kapitel 6, punktsats 3 ändras till: ”Den offentliga
konstnärliga utsmyckningen och miljögestaltningen i kommunen ska
stimuleras och stödjas. Intentionen är att det ska ske bland annat genom
1-procentregeln vid kommunala byggnationer”.

2

På sidan 15, kapitel 6.3, sista meningen ändras till: ”Den delen av
kulturskolan ska vara belagd med en rimlig avgift”.

3

På sidan 18, kapitel 6.8, andra stycket stryks, eftersom det är en
upprepning.

4

På sidan 19, punkten 3,byts ordet funktionshindrade ut mot ”personer
med funktionsnedsättning”.

5

På sidan 12, under rubriken ”Allmän övergripande vision” i fjärde
stycket läggs följande till: ”Verksamheten ska ha kunskap om och ta
hänsyn till HBTQ- (Homosexuell-Bisexuell-Transperson-Queer) frågor,
särskilt unga HBTQ personers situation på landsbygden.

Bakgrund
Sedan kulturnämnden lades ner 2002 så har inget kulturpolitiskt program
funnits i Krokoms kommun. Barn och Utbildningsnämnden gav därför
kulturtjänstemännen i uppdrag att arbeta fram ett underlag till nytt program.
Då den allmänna kulturverksamheten nu flyttas över till kommunstyrelsen,
så flyttades även detta ärende med dit. Efter två remissrundor bland politiska
partier, föreningar och övriga organisationer finns nu ett förslag till program
att antas av fullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 mars 2014
Kulturpolitiskt program
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 53
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Dnr 2013-000355

Kulturpolitiskt program, Krokoms kommun
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Jessica Svensson, V, vill i yrkande, under rubriken ”Allmän övergripande
vision” i fjärde stycket lägga till; ”Verksamheten ska ha kunskap om och ta
hänsyn till HBTQ- (Homosexuell-Bisexuell-Transperson-Queer) frågor,
särskilt unga HBTQ personers situation på landsbygden.
Rolf Lilja, S, vill i ändringsyrkande att sista meningen, under stycket 6.3 på
sidan 15, stryks.
Owen Laws, MP, yrkar bifall till Jessica Svenssons, V, tilläggsyrkande samt
bifall till grundförslaget.
Karin Wallén, C, yrkar bifall till Jessica Svenssons, V, tilläggsyrkande samt
bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Gabriella Carlsson, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
kulturpolitiskt program för Krokoms kommun med en del ändringar. Till det
har kommit ett tilläggsyrkande och ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsyrkandet mot grundförslagets
skrivning och sedan på tilläggsrykandet. Sist frågar ordförande på
grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsyrkandet om att styrka sista meningen, under stycket
6.3 på sidan 15 mot grundförslagets skrivning ”Den delen av kulturskolan
ska vara belagd med en rimlig avgift” finner ordförande att fullmäktige
bifaller grundförslagets skrivning.
Votering begärs
De som bifaller grundförslagets skrivning röstar Ja. De som bifaller
ändringsyrkandet röstar Nej.
Med 21 Ja, 20 Nej och 1 som avstår finner ordförande att fullmäktige bifaller
grundförslagets skrivning.
_____
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Dnr 2013-000355

Kulturpolitiskt program, Krokoms kommun
Efter fråga på tilläggsyrkandet om HBTQ finner ordförande att fullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att fullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Mats Hurtig, kultursamordnare, för färdigställande av Kulturpolitiskt
program utifrån fullmäktiges beslut. Det färdigställda dokumentet lämnas till
diariet på kommunkansliet med uppgift om vilka som ska ha kopior av det.
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Dnr 2014-000116

Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv 2014 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

Bakgrund
Ägarkommunerna har vid ägarmöte den 11 februari 2014 enats om
ägardirektiv för 2014.
Beslut om 2014 års ägardirektiv har dröjt. Detta beror bland annat på
osäkerheten kring ekonomiska konsekvenser för gymnasieförbundet kopplat
till resursfördelningssystemet och demografin. Kommunerna har även fått
ökade statsbidrag till gymnasieskolan som påverkar uppskrivningen av
elevplatspriserna för 2014. Sammantaget med uppräkningen utifrån
förväntade löneökningar, bedömd inflation samt ökade statsbidrag till
gymnasieskolan är förslaget att platspriserna får räknas upp med i
genomsnitt 6,7% för 2104. Förbundet säger att man med uppskrivningen av
elevplatspriser på 6,7% kommer ett klara ekonomin för 2014
Barncheck
Föreslagna ägardirektiv innebär goda förutsättningar för gymnasieförbundet
att genomföra bra utbildningar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 februari 2014
Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund 2014
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 55
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
fastställa ägardirektiv 2014 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
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Dnr 2014-000167

Tilläggsanslag - Ombyggnation Blomstergården,
Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar ytterligare tilläggsanslag med 2.000 tkr i
investeringsmedel för ombyggnation till sex demensplatser.
2

Finansiering sker genom utökning av investeringsbudget.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade den 29 maj 2013 beslut om igångsättningstillstånd
för ombyggnation av hemtjänstlokaler i Blomstergården till korttidsboende,
1 500 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in anbud för den tänkta
ombyggnationen. Inkomna anbud visar en kostnadsökning jämfört med den
ursprungliga kostnadsuppskattningen med ca 2000 tkr.
Vårdtyngden och behovet av demensplatser har sedan våren 2012 varit hög.
På avdelningen Klövern, Blomstergården har det varit två överbeläggningar
med permanenta platser på de två trygghetsplatser som finns.
Trygghetsplatserna ska användas till ärenden med vårdtider på en till tre
dygn eller att vid stort behov vara en korttidsplats/avlastningsplats för
dementa vårdtagare. Enheten är för liten för att ha åtta permanenta boenden
samt extra personal. Konsekvenser av detta har medfört en orolig vårdmiljö
och dålig arbetsmiljö med många tillbud av hot och våld mot personal men
även mellan vårdtagare. En kvalitetssäkrad vård och omsorg är svår att ge
med de förutsättningar som finns.
Överbeläggningar eller placeringar av dementa vårdtagare tillsammans med
övriga äldre med somatiska vårdbehov som skett på övriga boenden har
krävt extra personal dygnet runt. Detta har inneburit höga personalkostnader
för verksamheten.
Enligt Socialtjänstlagen är kommunen skyldiga att tillhandahålla en plats på
särskilt boende inom 3 månader från beslutsdatum. Om kommunen inte
klarar av detta kan Socialstyrelsen utdöma vite. För närvarande har
socialstyrelsen begärt vite med 360 000 kronor för ett ärende i Krokoms
kommun.
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Dnr 2014-000167

Tilläggsanslag - Ombyggnation Blomstergården,
Krokom
Följande förändringar görs i befintliga lokaler;
1.

Avdelning Lingonet görs om till en demensavdelning med 6 platser och
med möjlighet till två trygghetsplatser. Det ger samordningsvinster
gällande lokaler och personalbemanning.

2.

Ombyggnation av hemtjänstens lokaler till tre korttidsplatser
Hemtjänsten flyttar till ”terapiköket” och träningslokalen på
Blomstergården

3.

Tre permanenta platser öppnas upp på Hällebo

4.

Träningslokalen som används av SoS måste få ny lokal

5.

Personal som idag använder ”terapiköket” till lunchrum får nyttja
Blomstergårdens matsal till lunchrum.

Total beräknad kostnad för ombyggnation, inventarier, larm mm ca 3 500
tkr. Kapitaltjänstkostnad för ombyggnation av hemtjänstens lokaler, 3,5 mkr,
motsvarar ca 126 tkr/år. Ombyggnation skapar 6 nya
demensboendelägenheter/platser på avdelningen Lingonet som genererar ca
136 tkr/år i hyresintäkt.
En årlig besparing kalkyleras till 1 344 tkr.
En flytt av boende från ordinärt boende till särskilt boende beräknas för
brukare med 150 tim/mån (under 2013 hade vi 31,66 brukare med mer än
150 tim/mån i ordinärt boende) Kostnaden för en brukare i ordinärt boende
med 150 tim/mån är ca 774 tkr/år, kostnad för en särskilt boendeplats är ca
550 tkr/år. (774-550 = 224 * 6 =1 344 tkr)
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Dnr 2014-000167

Tilläggsanslag - Ombyggnation Blomstergården,
Krokom
Kostnadskalkyl
Verksamhet

Åtgärd

Beräknad kostnad

Fastighet

Ombyggnation av
hemtjänstens lokaler

3 000 tkr

Hotellås
demensavdelningar 30 st

300 tkr

Installation av larm /
telefoner Tunstall

20 tkr

Brandlarm -4st
rökdetektorer inkl
arbetskost ca

10 tkr

Avd Lingonet

Säkerhetsåtgärder
inventarier; lås köksskåp,
överfallslarm

25 tkr

Nya korttidsplatserna
hemtjänstlokaler

Inventarier (sängar,
textilier),

95 tkr

Träningslokal

Smärre
renoveringsåtgärder, ta
bort väggfasta
träningsredskap

50 tkr

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 mars 2014
Socialnämnden 18 mars 2014, § 45
Kommunstyrelsen 9 april 2014
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
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Dnr 2014-000167

Tilläggsanslag - Ombyggnation Blomstergården,
Krokom
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beviljar ytterligare tilläggsanslag med 2.000 tkr i investeringsmedel för
ombyggnation till sex demensplatser. Finansiering sker genom utökning av
investeringsbudget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign
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Dnr 2014-000186

Borgen fiberutbyggnad Hotagen
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med maximalt
2.891.000 kronor; ett belopp som motsvarar beviljade EUrespektive statliga bidrag, under byggtiden, dock längst till och
med den 31 december 2014.
Bakgrund
Hotagens fiberförening står i begrepp att påbörja projekt avseende
bredbandskommunikation via fibrering i Hotagen. Föreningen har under
vintern haft en dialog med kommunens näringslivsavdelning i ärendet.
Finansieringen är klar, där 2,891 tkr består av Eu- resp. statliga bidrag. Egen
finansiering uppgår därutöver till 1,695 tkr (113 anslutningar á 15000 kr).
Däremot ser föreningen att eftersom EU- och statliga bidrag betalas ut
löpande, men i efterhand, att en kortfristig kredit för att lösa likviditeten är
nödvändig. En kommunal borgen för lån i bank skulle lösa detta.
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.
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 8 april 2014
Kalkyler från föreningen vinter/vår 2014
Barncheck: Bedöms inte tillämplig i detta ärende
Kommunstyrelsen 9 april 2014, § 65

Justerandes sign
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Dnr 2014-000186

Borgen fiberutbyggnad Hotagen
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja kommunal borgen med maximalt 2.891.000 kronor, ett belopp
som motsvarar beviljade EU- respektive statliga bidrag, under
byggtiden, dock längst till och med den 31 december 2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Hotagens fiberförening
Näringslivsavdelningen
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign
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Dnr 2014-000056

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Ingela Rönnestrands, M, avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden godkänns.
2

Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, istället för Ingela
Rönnestrand, M, väljs Björn Hammarberg, M.

3

Till ny förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden väljs Björn
Hammarberg, M.

4

Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, istället för Björn
Hammarberg, M, väljs Ingela Rönnestrand, M.

5

Linus Kimselius, M, avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
socialnämnden godkänns.

6

Till ny ersättare i socialnämnden, istället för Linus Kimselius, M, väljs
Stina Kimselius, M.
_____

Bakgrund
Ingela Rönnestrand, M, avsäger sig uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag finns om att välja Björn Hammarberg, M, till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden, istället för Ingela Rönnestrand, M.
Efter fråga om val av Björn Hammarberg, M, till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Ingela Rönnestrand, M, var också förste vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag finns om att välja Björn Hammarberg till ny förste vice ordförande i
samhällbyggnadsnämnden.
Efter fråga om val av Björn Hammarberg, M, till ny förste vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000056

Valärenden
Björn Hammarberg, M, var ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag finns om att välja Ingela Rönnestrand, M, till ny ersättare istället för
Björn Hammarberg, M.
Efter fråga om val av Ingela Rönnestrand, M, till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Linus Kimselius, M, avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Förslag finns om att välja Stina Kimselius, M, till ny ersättare i
socialnämnden, istället för Linus Kimselius, M.
Efter fråga om val av Stina Kimselius, M, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Alla berörda personer
Berörda nämnder
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
1

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: 20131010, 20131205, 20140220 protokoll

2 Socialnämnden: 140411, kvartalsrapport – SoL och LSS 2014:1 till
Socialstyrelsen
3
A

B

C

D

Justerandes sign

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
Dnr KS 12/240
Medborgarförslag om fria arbetsresor, för kommunens invånare som
lider av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på Nyheden remitteras till
socialnämnden. Medborgarförslaget ska vara besvarat i kommun
fullmäktige senast den 2 maj 2013. Vid fullmäktiges möte den 2 maj
remitterades förslaget till socialnämnden som också själv beslutar i
ärendet. Medborgarförslaget är remitterat till verksamhetschef för
LSS, för yttrande.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Motionen behandlas vid möte i socialnämnden den 21 oktober 2013.
Motionen behandlades vid fullmäktige 28 november 2013 där den blev
återremitterad för ytterligare utredning med anledning av nya
Allmänna råd i ekonomiskt bistånd.
Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidraget.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Förslaget är behandlat i barn- och utbildningsnämnden och yttrande
har begärts från Jämtlands Gymnasieförbund. Eftersom en höjning av
inackorderingsbidraget är en kostnad som i slutänden hamnar på
ägarkommunerna, vill förbundet först lyfta frågan på ett ägarsamråd.
Det innebär att Gymnasieförbundet tar upp ärendet vid sammanträde
den 9 december 2013. Därefter kommer yttrande till kommunen.
Dnr KS 13/221
Medborgarförslag – Håll badhusen öppna sommartid. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar beslut i
ärendet, senast i december 2013. Överflyttat till kommunstyrelsen där
förslaget blev återremitterat vid möte den 13 februari 2014.
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
E

F

G

H

I

Justerandes sign

Dnr KS 13/228
Motion - Öka undervisningen om kommunismens brott mot mänsklig
heten. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/297
Motion – Juniorkort för resor med Länstrafiken. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/299
Motion – Förenkla språket i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/336
Motion – Bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.

J

Dnr KS 14/032
Medborgarförslag – Kollektivtrafiken, remitteras till kommunstyrelsen.
Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

K

Dnr KS 14/034
Medborgarförslag – Billigare att åka buss, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

L

Dnr KS 14/035
Medborgarförslag – Ridplan i Dvärsätt, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

Utdragsbestyrkande

55(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 april 2014
Kommunfullmäktige

Kf § 44 (forts)

Dnr 2014-000029

Meddelanden
M

Dnr KS 14/038
Medborgarförslag – Billigare buss, remitteras till kommunstyrelsen.
Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

N

Dnr KS 14/039
Medborgarförslag – Vattenpark på campingen i Krokom, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

O

P

Q

R

Dnr KS 14/041
Medborgarförslag – Bussar Rödön/Nälden, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.
Dnr KS 14/042
Medborgarförslag – Maten måste varieras mer och ha högre kvalitet,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den
29 april 2014.
Dnr KS 14/043
Medborgarförslag – Skidspår och löparrundor även i centrala Krokom,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april
2014.

S

Dnr KS 14/046
Medborgarförslag – Konstgräsplan i Änge, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

T

Dnr KS 14/047
Medborgarförslag – Bättre arbetsmiljö vid Änge skola, remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

U

V

Justerandes sign

Dnr KS 14/040
Medborgarförslag – Före detta Konsum ska bli en fritidslokal,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den
29 april 2014.

Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober
2014.
Dnr KS 14/122
Motion – Framtagande av policy för arbetskläder, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.
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Dnr 2014-000029

Meddelanden
X

Dnr KS 14/123
Motion – Stoppa nedläggningen av kvinnojouren, remitteras till
socialnämnden. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.

Y

Dnr KS 14/124
Motion – Säkerhet på vägen, remitteras till kommunstyrelsen. Svar
sker i fullmäktige senast i februari 2015.

Z

Å

Dnr KS 2014-000209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 2014/210
Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.

_____
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Dnr 2014-000139

Avslutning
Ordförande tackar för ett härligt sammanträde och önskar fullmäktige trevlig
Valborg och första maj.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 39
§

L
L
(L)
(L)
L
L
L

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Ingela Rönnestrand
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Marcus Färnström
Tommy Sjödin
Linus Kimselius
Edvin Moberg
Ulf Wärdell
Roland Larsamo

Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

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

L
L
L
L
L
(L)
L
E
E

Ja
Ja
Ja

(E)
E

Ja
Ja

L

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Folkpartiet - Liberalerna:
Jonne Danielsson
Gunilla Selander
Torbjörn Torstensson

_______________________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 39
§

§

Anteckningar

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Jon-Erik Hedman
Michael Sandberg, §§ 19-32

E

-

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

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

E

Nej

E
E

Nej
Nej

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg
Jenny Palin (Anki Syversen)
Eva Handmark
Mi Bringsaas
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsén , §§ 19-32
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson
Pär-Erik Berglund (Yvonne Rosvall)
Judith Hult Karin Juleshaug)
Ulla Jönsson (Ensio Gustafsson)
Alf Edfeldt
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall
Ove Norrman
Karin Juleshaug
Rune Olofsson
Lollo Ljuslin
Ensio Gustafsson
Anki Syversen
Leif Jonsson
Ylwa Salomonsson

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 39
§

L
L
E

Nej
Nej
Nej

L
L
L

Ja
Ja
Ja

§

Anteckningar

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

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic
Marianne Hallsten
Pia Söderback

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson, § 19 (C Johansson, §§ 20-45)
Clas Sundberg
Cecilia Johansson, §§ 20-45
Vid upprop

L
(E)
30 L
9E
39

Nej
21 Ja
20 Nej
1 Avst
42
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