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Sammanträdesdatum

5 december 2018

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Trångsvikens Bygdegård, onsdagen den 5 december 2018 kl 08.15-08.40

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Bengt Nord, C, tjg ers för Hans Åsling, C
Karin Wallén, C, tjg ers för Andreas Karlsson, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, Mp
Stina Kimselius, M, tjg ers för Lena Persson, Kd
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Peter Grundström, S, tjg ers för Gabriella Carlsson, S
Erika Öhlin, S
Marie Svensson, V

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerare
Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom torsdagen den 6 december 2018

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Anette Lihuvudh

§§ 216-217

Malin Bergman
Stina Kimselius

Annika Hansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

5 december 2018

Datum då anslaget sätts upp

7 december 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

28 december 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 december 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 216

Dnr 2018-000310

Kommunal borgen Trångsvikens Bygdegårdsförening
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner amorteringsfrihet på föreningens
befintliga lån hos Swedbank under perioden 2018-12-05 till som längst
2019-11-30.
2

Kommunfullmäktige godkänner en utökad kommunal borgen på
maximalt 400.000 kronor under perioden 2018-12-05 till som längst
2019-09-30.

3

Beslutet ska gälla under förutsättning att föreningens bank beviljar detta
och att syftet är i linje med det som beskrivs i underlaget till beslut.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund

Ekonomichef Björn Torbjörnsson, redovisar ärendet.
Representant, vice ordförande, för Trångsvikens bygdegårdsförening har
varit i kontakt med kommunens ekonomichef i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 1990 att godkänna kommunal
borgen på upp till 25 mnkr för byggnadskreditiv för gemensamhetshus,
bygdegården, i Trångsviken. Fullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen att
ta beslut om detta. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 1992
godkände man kommunal borgen för lånebelopp upp till 8,5 mnkr.
Aktuell skuld är just nu cirka 2,1 mnkr.
Föreningen har under åren 2015 och 2016 haft en god ekonomi, delvis på
grund av extra intäkter för tjänster man levererat i samband med
flyktingmottagandet under dessa år. Under 2017 och fortsatt 2018 har dessa
intäkter upphört, men föreningen har haft kvarvarande kostnader som gjort
att ekonomin nu är sämre. Föreningen har tydliga planer på åtgärder som
man genomfört och kommer att genomföra, men som ännu inte fått verkan.
Därför är man nu i ett akut läge avseende sin likviditet.
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Sammanträdesdatum

5 december 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 216 (forts)

Dnr 2018-000310

Kommunal borgen Trångsvikens Bygdegårdsförening
Av den anledningen ber föreningen nu om amorteringsfrihet under 6+6
månader för det lån som kommunen redan borgar för.
Utöver detta behöver man ta ett nytt, kortfristigt lån på 400.000 kronor för
att tillfälligt lösa likviditeten.
Föreningens bank ställer sig principiellt positiv till dessa två åtgärder. Man
kräver dock ett borgensbeslut hos kommunen. Banken har även värderat
föreningens troliga kassaflöde framåt, mot bakgrund av presenterade
åtgärder (desamma som kommunen tagit del av och som bifogas ärendet).
Kommunledningsförvaltningen har även varit i kontakt med föreningens
bank i frågan.
Detta påverkar kommunens borgensåtagande på så sätt att det dels förlängs i
tid (amorteringsfrihet), och dels utökas beloppsmässigt under en period. För
alla ärenden avseende borgen krävs ett beslut i kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2018-11-28
Skrivelse, Trångsvikens bygdegårdsförening 2018-11-27
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Torbjörnsson, ekonomichef informerar i ärendet.
Niklas Rhodin, S, Marie Svensson, V, Björn Hammaraberg, M, Peter
Grundström, S, Maria Jacobsson, S, och Malin Bergman, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner amorteringsfrihet på föreningens befintliga lån hos Swedbank
under perioden 2018-12-05 till som längst 2019-11-30. Kommunfullmäktige
godkänner en utökad kommunal borgen på maximalt 400.000 kronor under
perioden 2018-12-05 till som längst 2019-09-30. Beslutet ska gälla under
förutsättning att föreningens bank beviljar detta och att syftet är i linje med
det som beskrivs i underlaget till beslut.
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Kommunstyrelsen

Ks § 216 (forts)

Dnr 2018-000310

Kommunal borgen Trångsvikens Bygdegårdsförening
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ks § 217

Dnr 2018-000312

Omfördelning av politisk tid
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktiges ordförandetid minskas från 20% till 15%.
2

Socialnämndens 1:e vice ordförande minskas från 20% till 10%.
1:e vice ordförande i socialnämnden erhåller mötesarvode för
sammanträden i socialnämnden och socialnämndens presidium. De
10% är för länsuppdrag som fördelas mellan socialnämndens
ordförande och vice ordförande.

3

Kristdemokraterna tilldelas 10% politisk tid för mandatperioden.

4 Miljöpartiet tilldelas 10 % politisk tid för åren 2021 och 2022.
______________________________________________________
Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Deltar inte i beslutet
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Peter
Grundström, S, Erika Öhlin, S, och Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet.
_____
Samverkanspartierna föreslår att inom sin gruppering omfördela
arvoderad tid under mandatperioden 2019-2022 utifrån nedanstående.

Justerandes sign

1

Kommunfullmäktiges ordförandetid minskas från 20% till 15%.

2

Socialnämndens 1:e vice ordförande minskas från 20% till 10%.
1:e vice ordförande i socialnämnden erhåller mötesarvode för
sammanträden i socialnämnden och socialnämndens presidium. De
10% är för länsuppdrag som fördelas mellan socialnämndens
ordförande och vice ordförande.

3

Kristdemokraterna tilldelas 10% politisk tid för mandatperioden.

4

Miljöpartiet tilldelas 10 % politisk tid för åren 2021 och 2022.
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Sammanträdesdatum

5 december 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 217 (forts)

Dnr 2018-000312

Omfördelning av politisk tid
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ajournering begärs klockan 08.34-08.38.
Maria Jacobsson, S, Niklas Rhodin, S, Peter Grundström, S, Marie
Svensson, V, Ronny Karlsson, Sd, och Stina Kimselius, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att
kommunfullmäktiges ordförandetid minskas från 20% till 15%.
Socialnämndens 1:e vice ordförande minskas från 20% till 10%. 1:e vice
ordförande i socialnämnden erhåller mötesarvode för sammanträden i
socialnämnden och socialnämndens presidium. De 10% är för
länsuppdrag som fördelas mellan socialnämndens ordförande och vice
ordförande. Kristdemokraterna tilldelas 10% politisk tid för
mandatperioden. Miljöpartiet tilldelas 10 % politisk tid för åren 2021
och 2022.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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