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Kommunfullmäktige

Kf § 109

Dnr 2018-000045

Öppnande
Ordförande, Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras fredagen den 14 december 2018 hos kommunsekreteraren,
klockan 15.00.
Upprop
Vid uppropet noteras 38 ledamöter och 3 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 27
november och kallelse skickades ut den 23 november 2018.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med att ärende 13, Kommunal borgen, Trångsvikens
Bygdegårdsförening beslutas efter ärende 7, Ny rambudget 2019, plan 2020-2021.
Frågor som får ställas vid dagens fullmäktige
Jan Englund, Sd, fråga om krav på hemspråk förskola och grundskola i
samisk förvaltningskommun.
Jan Englund, Sd, fråga om befolkningsprognos.
Eva-Lena Blom, Jvk, fråga om kompetensförsörjningen i barn- och
utbildningsnämnden.
Eva-Lena Blom, Jvk, fråga om borgensprinciper i Krokoms kommun.
Nehro Mostafaee, V, fråga om kulturen i Krokoms kommun
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Dnr 2018-000045

Öppnande
Informationer
Särskilt boende 2
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef och Anna Berkestedt, socialchef
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV
Håkan Larsson, rappport från årsmöte
Aktuellt från kommunstyrelsen
Gunnar Hellström, ordförande
*

Utbildningar

*

Arbetsordning

Aktuellt från kommunstyrelsen
Malin Bergman, ordförande
*

Ärenden i kommunstyrelsen

*

Primärkommunala samverkansrådet

*

Regionalt samverkansråd

Avtackningar
Cristine Persson, C, Håkan Larsson, C, Markus Färnström, M, och Olle
Arnsten, C, avtackas vid dagens möte.
_____
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Dnr 2018-000046

Allmänhetens frågestund
Det är ingen allmänhet som ställer frågor vid Allmänhetens frågestund.
_____
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Dnr 2018-000049

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Medborgarförslaget – Inför tre terminer på skolorna i Krokoms kommun
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande senast i maj
2019.
______________________________________________________________
Kopia till
Förslagsställare
Remissinstans
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Kf § 112

Dnr 2018-000051

Frågor
Jan Englund, Sd, frågar Karin Jonsson, C, ordförande barn- och
utbildningsnämnden om vad som är rimligt att kräva på fritids, förskola,
sameskola.
Vilka krav kan ställas på en samisk förvaltningskommun vad avser hemspråk
förskola och grundskola.
Karin Jonsson, C, svarar att information har getts om vad som nationellt gäller.
En policy är tagen i kommunfullmäktige. Vi vill och har lagligt krav på att
revitalisera språket på förskolan. Den samiska kulturen ska stöttas. Det har varit
problem att få tag på samisktalande lärare. Barn- och utbildningsnämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att titta över situationen i Änge. Det kommer att hända
mycket gott i frågan nästa år.
_____
Jan Englund, Sd, frågar Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande, om
kommunens befolkningsprognos.
Malin Bergman, C, svarar att man väljer att se positivt på trenden med
inflyttning av barnfamiljer. Angående byggandet så var det för inte allt för många
år sedan som kommunen fick riva bostäder. Vi har nu mycket på gång som bland
annat Karl-Anton i Ås, Freja etapp 2.
_____
Eva-Lena Blom, Jvk frågar Karin Jonsson, C, ordförande i barn- och
utbildningsnämnden, om kompetensförsörjningen i barn- och
utbildningsnämnden.
Karin Jonsson, C, svarar att en 3-årsplan finns med ett antal visioner. Vi
kommer att ha pedagogiska utvecklare för att stötta förskolor som inte har egna
förskollärare. Under våren kommer uppföljning av strategin.
_____
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Kf § 112

Dnr 2018-000051

Frågor
Eva-Lena Blom, Jvk, frågar Malin Bergman, C, ordförande i kommunstyrelsen,
om borgensprinciper.
Malin Bergman, C, svarar Vi har fastställda principer i finansreglementet som
togs av kommunfullmäktige i november 2011. Det är dags att revidera
reglementet och kommundirektören har fått i uppdrag att göra det.
_____
Nehro Mostafaee, V, frågar Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande,
om kulturen i Krokom.
Malin Bergman, C, svarar att kommunens ansvar är att tillhandahålla ett
bibliotek, resten är frivilligt. Det är svårt att sätta en kostnad på kultur. Det
behöver inte vara dyrt för att det ska vara bra. Vi är förmånligt lottade i vår
kommun som har Mats Hurtig som kultursamordnare. Hans engagemang är
ovärderligt. Vi har också vår ungdomskultursamordnare Louise Öhnstedt som
också har ett stort engagemang. Alla kommuner som lägger ner mer pengar har
inte anställda inom kommunen. Krokoms kommun får ut väldigt mycket av
kulturen. Vi har satsat mycket tid på att se över kulturbegreppet och vi ser vad
mycket vi gör i egen regi.
För barn och unga finns musik, teater och dans.
För vuxen och allmänkultur har vi konserter teater musik m m
För äldre, inom vården, har studieförbund olika arrangemang.
Malin Bergman, C, ser en ljus framtid inom kulturen och det är inte antal kronor
som är lika med den kvalitet vi får ut utan det är den kvalitet som kommunen
faktiskt får ut.
_____
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Dnr 2018-000149

Interpellation
Marie Svensson, V, ställer följande interpellation till Andreas Karlsson, C,
socialnämndens ordförande;
Från januari 2019 ska den tänkta neddragningen av hemtjänstens nattbemanning
träda i kraft. Då minskar man från sex undersköterskor till fyra i hemtjänstens
nattpatrull. Detta för att minska kostnaderna för hemtjänsten i kommunen.
Vad ser ni för orsaker till att sjuktalen är så höga inom hemtjänsten (13 %) i
Krokoms kommun?
Vilka initiativ för att förbättra arbetsmiljön är ni inom samverkanspartierna
bredda att göra?
Vilka strategier finns för att klara rekryteringen av ny personal för att möta
framtidens utmaningar inom vård omsorg (hemtjänst)?
Hur ställer ni er till att ni i somras i media trodde att välfärdstekniken skulle
möjliggöra neddragningar i hemtjänstens nattbemanning och att nu
socialstyrelsens utredning visar att välfärdsteknik inte kan ersätta personal med
teknik?
Vad ser ni för orsaker till att sjuktalen är så höga inom hemtjänsten (13%) i
Krokoms kommun?
Andreas Karlsson, C, lämnar följande svar;
Hemtjänsten arbetar i miljöer där det kan vara svårt att använda hjälpmedel vilket
leder till arbetsrelaterade sjukskrivningar. Detta är känt och vi arbetar hela tiden
att minska dessa skador med exempelvis lyftar och andra hjälpmedel.
Vi har flera långtidssjukskrivningar där ett antal är arbetsrelaterade till muskeloch ledbesvär. Andra orsaker relaterade till psykisk ohälsa.
Korttidsfrånvaron pendlar just nu mellan 4-5% under åren
Beslut taget i nämnden den 20181023
Socialchefen får i uppdrag att, fyra gånger per år, tillsammans med HR, följa upp
sjuktal och personalfrågor på socialnämndens sammanträden. Ett ärende till detta
skapas: ”Sjukskrivning, sjuktal och personalfrågor”.
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Dnr 2018-000149

Interpellation
Vi från samverkanspartierna vill fortsätta arbeta med det systematiska
arbetsmiljöarbetet och att den skall vara en naturlig del i den dagliga
verksamheten i vår kommun.
För vår del handlar det systematiska arbetsmiljöarbetet hela verksamheten oavsett
om den bedrivs på samma ställe hela tiden, är spridd eller rörlig. De gäller också
vid distansarbete, till exempel när arbetstagaren utför arbete i sitt på annan plats.
Vi vill att arbetsmiljöarbetet bedrivs både under löpande drift och vid
förändringar, exempelvis omorganisationer, nybyggnationer och när nya arbetsoch produktionsmetoder skall införas. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet inte
begränsas till arbetsmiljön för huvuddelen av arbetstagarna utan även omfattar
förhållanden som kanske bara berör en eller några få.
Vi vill att alla medarbetare på arbetsplatsen ser över sin egen arbetsmiljö, ställer
krav på medverkan, dialog och samarbete.
Därför bör verksamheten arbeta på ett systematiskt sätt så tid finns till att planera,
styra och kontrollera så att arbetsmiljön blir tillfredsställande för alla på
arbetsplatsen.
Hemtjänsten arbetar som övriga 24/7 verksamheter inom socialförvaltningen efter
kommunens kompetensförsörjningsplan som är antagen 2017.
Kompetensförsörjning innebär för oss att vi måste ha utbildad personal som kan
ta emot delegeringar av leg.personal samt följa Socialstyrelsens allmänna råd för
vad som krävs för att arbeta inom vård och omsorg för äldre.
Vi arbetar även med att lämna över arbetsuppgifter till andra yrkesprofessioner så
som städ, tvätt, matdistribution som inte ingår i en undersköterskas utbildning.
Hur vi markandsför oss
Vi är med på olika jobbmässor.
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Interpellation
Vi har en undersköterska som är ambassadör för hemtjänsten.
Vi marknadsför hemtjänsten och undersköterskans yrkesprofession på olika
studieenheter.
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och har extra tjänster som handleds och
som ges möjlighet till att utbilda sig till undersköterska.
Det var några av alla saker vi gör för att möta framtidens rekryteringsbehov.
Socialstyrelsen artikelnummer 2018-11-3 Trygghetskameror i tolv kommuner
(Östersund)
Av intervjuerna framgår att trygghetskamerorna har inneburit positiva effekter för
de enskilda och deras anhöriga, för personalen och för den kommunala ekonomin.
De flesta intervjuade beslutsfattare menar att de har infört kameratillsyn för att
höja kvaliteten och ge en valfrihet i omsorgen och inte för att spara pengar
innebär det också att kommunerna gör effektivitetsvinster med tekniken.
De menar att tillsyn med trygghetskameror kan göras med samma kvalitet som
fysisk tillsyn och samtidigt ge den enskilde bättre integritet och mindre störande
tillsyn under natten. Kameratillsynen kräver mindre personalinsatser för den
tillsyn som enbart avser just tillsyn.
När den enskilde har behov av andra insatser under natten så har de fortfarande en
fysisk tillsyn med personal som besöker den enskilde.
Det viktigaste är att vi minskar behovet av transporter för att utföra
tillsynsbesöken vilket har effekter på den kommunala ekonomin och på
personalens arbetssituation.
Enskilda som intervjuats föredrar kameratillsyn framför fysisk tillsyn.
Den fysiska tillsynen kan lätt skapa störningar och oro i nattsömnen. Personer
som har haft behov av tillsyn men inte har känt sig trygga och bekväma med
fysisk tillsyn har accepterat kameratillsyn. Den upplevs av flera som mindre
integritetskränkande. Även personalen vittnar om bättre nattsömn för de enskilda,
när de gör tillsynen med kamera istället för med fysiska besök.
Personalens uppgifter
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Dnr 2018-000149

Interpellation
Personalens uppgifter har förändrats till en allt mindre andel rutinmässiga
tillsynsbesök och uppger att de kan ägna sig mer åt de personer som behöver
andra insatser under natten.
Utmaningar
Kamerorna kan sluta att fungera eller datatrafiken ligga nere. Detta medför att det
måste finnas en beredskap i kommunen för att ersätta den tänkta kameratillsynen
med fysisk tillsyn. Det finns inte alltid kapacitet att ersätta kameratillsynen med
fysisk tillsyn vid oväntade avbrott och nattpatrullerna får då ibland på egen hand
omprioritera tillsynsarbetet.
Avslutningsvis så har kameratillsynen inte förändrat tillsynsarbetet. Tillsynen
görs på samma villkor och med samma frekvens som den fysiska tillsynen.
Marie Svensson, V, har följande följdfrågor;
Vad gör vi för att minska korttidsfrånvaron?
Hur vill vi få folk att kunna jobba?
Andreas Karlsson, C, svarar Arbetsmiljön förbättras för de som arbetar.
Vi har en stor kommun och man måste testa på alla ställen om det går att sätta
upp en kamera. Det ersätter inte personalbehovet i kommun.
Ett införande av 6-timmars arbetsdag innebär inte att man blir friskare.
Björn Hammarberg, M, Annika Hansson, S, Niklas Rhodin, S, Elisabeth,
Svensson, M, Eva-Lena Blom, Jvk, Peter Johansson, C, Erika Öhlin, S, Maria
Jacobsson, S, Marcus Danielsson, Sd, Kjell Sundholm, Kd, Katarina Rosberg, S,
Erika Öhlin, S, Jan Runsten, Mp, och Karin Jonsson, C yttrar sig.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 december 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 114

Dnr 2018-000052

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, informerar om en ny rapport –
Granskning av insatser enligt LSS. Rapporten riktar sig till kommunstyrelsen och
socialnämnden. Svar önskas senast 30 mars 2019.
Kommunrevisionen kommer att utbilda sig en dag på våren och en dag på hösten
2019, av Sveriges kommuner och Landsting, SKL.
Den 10 december träffar kommunrevisionen presidierna för att se hur de arbetar
med internkontrollarbetet.
Britt Carlsson önskar alla en lugn och skön jul!
______
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Kf § 115

Dnr 2018-000266

Ny rambudget 2019, plan 2020-2021
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 16 maj en preliminär rambudget för 2019. Vid
valår ska nya kommunfullmäktige fastställa budgeten före årsskiftet.
Detaljbudgetarbete, nya skatteprognoser, nya befolkningsprognoser och
uppdaterad investeringsplan innebär vissa förslag till förändringar vilka
specificeras i bakgrundstexten.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar rambudget 2019, plan 2020-2021, enligt
samverkanspartiernas förslag inklusive
*

Skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad, 22,17 kronor

*

Soliditetsmålet ändras till 35%.

2

Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2019

*

Ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning 2019

*

Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av 565,9 mnkr

*

Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr

*

Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr

*

Fastställa effekt- och processmål enligt förslaget

___________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den av Kommunfullmäktige antagna rambudgeten per den 16 maj 2018 ska
fastställas av nya kommunfullmäktige före årsskiftet.
Utgångspunkten för rambudgeten är att Krokoms kommun som helhet ska
redovisa ett resultat som är hållbart utifrån långsiktigt ekonomisk perspektiv. Det
i sin tur medför att ett resultat under + 10 mnkr (1% av skatte- och
statsbidragsintäkter) inte är acceptabelt.
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Ny rambudget 2019, plan 2020-2021
Detaljbudgetarbete, nya skatteprognoser, nya befolkningsprognoser och
uppdaterad investeringsplan visar att de olika nämnderna sedan maj fått
förändrade ekonomiska förutsättningar för att klara sitt uppdrag 2019 och framåt.
Barn- och utbildningsnämnden ser stora svårigheter med att klara sin verksamhet
inom tilldelad ram enligt budgeten från i maj. Nämnden begär därför
tilläggsanslag med 4,3 i sitt detaljbudgetbeslut. Därutöver finns nya beräkningar
för tillkommande verksamhetsvolymer för främst förskolan som beräknas till
cirka 1,7 mkr. Mot bakgrund av detta föreslås en ökad ram med 5,7 mnkr för
2019.
Socialnämnden ser att vidtagna åtgärder börjar få effekt varför tilldelad ram bör
räcka. Samtidigt baseras budgeten på ett antal positiva antaganden som alla måste
infalla. Ramen tål alltså inte större avvikelser. Trots detta föreslås att tilldelad ram
ligger fast.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ohanterade besparingar motsvarande 1,8
mnkr. Samtidigt är ökade driftkostnader för Barn- och utbildningsnämnden
fastigheter ett faktum liksom att det sannolikt tillkommer ytterligare oförutsedda
renoverings- och underhållsbehov, samt ökade kostnader för energi och
livsmedel. Av dessa skäl föreslås en utökad ram med 2,0 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen förutser ökade IT-kostnader både centralt och för
verksamhetsförvaltningarna. Kostnadsökningen utgörs av både IT-säkerhet, fler
verksamhetssystem och driftsäkerhet. Den stora delen av dessa kostnader kommer
inte att falla in under 2019 men det är viktigt att ta höjd för dessa kostnader
kommande år. Av detta skäl föreslås att tilldelad fram ligger fast.
Gymnasiekostnaderna ser ut att gå mot ett underskott för 2018. Som en följd av
detta föreslås att ramen för 2019 ökas mot bakgrund av kostnaderna 2018 och att
vi beräknar fler elever i gymnasiet än tidigare. Ökningen föreslås vara 4,1 mnkr
jämfört med den budget för 2019 som antogs i maj.
Utöver detta har ytterligare smärre förändringar gjorts med senast tillgänglig
information som underlag.
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Ny rambudget 2019, plan 2020-2021
Investeringsbudgeten har uppdaterats.
Underlag för beslut
Förslag till beslut
Samverkanspartiernas förslag till rambudget 2019, plan 2020-2021
Socialdemokraternas förslag till rambudet 2019, plan 2020-2021
Vänsterpartiets förslag till rambudget 2019, plan 2020-2021
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Vänsterpartiets rambudget.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för eftermiddagsfika klockan 15.10-15.20
_____
Erika Öhlin, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas rambudget.
Jan Runsten föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, Mp, Kd, rambudget.
Björn Hammarberg, M, föreslår i ändring att soliditetsmålet ändras till 35%.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget.
Kjell Sundholm, Kd, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget
Eva-Lena Blom, Jvk, förslår bifall till socialdemokraternas förslag till rambudget
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till socialdemokraternas rambudget.
Marcus Danielsson, Sd, yttrar sig.
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Kommunfullmäktige

Kf § 115 (forts)

Dnr 2018-000266

Ny rambudget 2019, plan 2020-2021
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige antar
rambudget 2019, plan 2020-2021, enligt samverkanspartiernas förslag inklusive
Skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad, 22,17 kronor Kommunstyrelsen
bemyndigas att under 2019; Ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning 2019 Ha rätt att uppta nya lån till en
nivå av 565,9 mnkr Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr
Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr Fastställa effekt- och processmål enligt
förslaget.
På mötet har förslag kommit om bifall till Socialdemokraternas rambudget.
På mötet har förslag kommit om bifall till Vänsterpartiets rambudget.
Ordförande kommer att ställa Socialdemokraternas rambudget mot
Vänsterpartiets rambudget. Den rambudget som kommer att bifallas kommer
sedan att ställas mot huvudförslaget som är samverkanspartiernas, C, M, Mp, Kd,
rambudget.
Sist frågar ordförande på ändringsförslag om ändring av soliditetsmålet till 35%.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på Socialdemokraternas rambudget mot Vänsterpartiets rambudget
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraternas
rambudget.
Efter fråga på Samverkanspartiernas rambudget, huvudförslaget, mot
Socialdemokraternas rambudget, finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller Samverkanspartiernas rambudget.
Omröstning begärs
De som bifaller Samverkanspartiernas rambudget röstar Ja och de som bifaller
Socialdemokraternas rambudget röstar Nej.
Med 20 Ja, 17 Nej och 4 som Avstår finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller Samverkanspartiernas rambudget.
Efter fråga på att ändra soliditetsmålet till 35% finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
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Ny rambudget 2019, plan 2020-2021
_____
Kopia till
Nämnderna inklusive budgetdokument
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, inklusive budgetdokument
Hans Morén, kommuncontroller, inklusive budgetdokument
Gertrud Engelin, ekonom, inklusive budgetdokument
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Kf § 116

Dnr 2018-000260

Länssamverkan överförmyndarnämnd
Kort sammanfattning
Överförmyndarnämnderna och överförmyndarna i länet har länge haft ett
informellt samarbete i länet, och många av de ställföreträdare över vilka de har
tillsyn har uppdrag över kommungränserna. Samarbetet har på senare tid
fördjupats och nämnderna och deras kanslier ser stora fördelar med att ta ett första
steg mot inrättande av en gemensam nämnd för överförmyndarens verksamhet i
länet i syfte att minska verksamhetens sårbarhet och höja dess kompetens.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige är positiv till att bilda en gemensam
överförmyndarnämnd tillsammans med intresserade kommuner i länet. I ett
första steg bildar Krokoms kommun, Östersunds kommun och Åre kommun
en gemensam nämnd. Östersunds kommun blir värdkommun.
2

Föreslaget reglemente för gemensam överförmyndarnämnd fastställs. § 4, om
redovisningar per år till fullmäktige, anpassas att följa rutinen för antal
redovisningar per år i Östersunds kommun.

3

Föreslaget avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd godkänns.
§ 10, om redovisning till kommunfullmäktige, anpassas till att
överensstämma med reglementet.

4

I § 12 i samverkansavtalet stryks andra stycket ”Parterna är överens om”.

____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunchefsgruppen i länet har gett Åsa Pettersson, kanslichef ÖF-kontoret
Östersunds kommun, Sara Anselmby, kanslichef Krokoms kommun och Angelica
Texmo, överförmyndare i Strömsunds kommun, i uppdrag att ta fram ett underlag
och förslag om hur ett samarbete i länet kan se ut.
Föräldrabalkens skrivning har medfört att det pga tidspress inte varit möjligt att
göra en djupare utredning kring bildandet av en nämnd som innefattar länets alla
nämnder inför kommande mandatperiod. Att Östersund och Krokom bildar en
gemensam nämnd fr o m 1/1 2019, och att Bräcke/Berg har en gemensam nämnd
sen förra mandatperioden kan ses som ett första steg mot att stegvis bilda en
gemensam nämnd/samarbete i hela länet.
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Dnr 2018-000260

Länssamverkan överförmyndarnämnd
De lärdomar som inrättandet av båda dessa gemensamma nämnder kan ge länets
kommuner inför fortsatt samverkan kommer att vara av stor betydelse. 2019
kommer troligen de flesta av länets kommuner att ersätta verksamhetssystemet
Wärna med annat system, vilket kommer att kräva stora arbetsinsatser av
respektive kommun/handläggare under året men där de som väljer samma system
kan ha stora möjligheter att samordna gemensamma utbildningsinsatser, oavsett
gemensam nämnd eller ej.
Kommunchefsgruppen bör kunna ge länets kanslichefer i uppdrag att under 20202021 avsätta tid för att ta fram förslag om länsövergripande samarbete med
gemensam nämnd och gemensamt kansli, där varje kommun som har önskemål
om att härbärgera ett kansli och nämnd kan redovisa sitt förslag som sedan övriga
kommuner får ta ställning till och ta beslut om i god tid innan allmänna val 2022.
Med dagens digitala verktyg och arbetssätt finns inga begränsningar vad gäller
placering av ett sådant kansli, och Bräckes och Östersunds funktion som
värdkommun för befintliga gemensamma nämnder kan övergå till annan kommun
om så kan anses lämpligt och beslutats av respektive fullmäktige i länet.
Parallellt med ovanstående kan olika typer av samarbete påbörjas via avtal och
andra överenskommelser för att så smidigt som möjligt hitta formerna för formell
samverkan längre fram.
Samverkan i länet tar sin utgångpunkt i nedanstående princip.
Stärkt tillgänglighet och serviceskyldighet
Överförmyndaren ska vara serviceinriktad och på ett smidigt och enkelt sätt
hjälpa enskilda så att de kan ta till vara sina intressen. Detta gäller såväl
huvudmän som ställföreträdare. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig
med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens
verksamhet samt utan onödigt dröjsmål. En samverkan i överförmyndarfrågor i
Jämtlands län innebär en mindre sårbar verksamhet där tillgängligheten stärks.
Kvalitet/ Effektivitet
Samverkan gör det lättare att tydliggöra och renodla verksamhetens omfattning
och innehåll. ”Best practice” behöver inte uppfinnas i varje kommun utan
utvecklas i samverkan till gagn för medborgaren. Systematik är viktigt och i en
större arbetsgrupp blir kontinuiteten enklare och ett förhållningssätt där ständiga
förbättringar är ledstjärna har bättre förutsättningar att utvecklas.
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Dnr 2018-000260

Länssamverkan överförmyndarnämnd
Rättsäkerhet
Samverkan i länet ger bättre förutsättningar för kollegialt utbyte.
Överförmyndaren har generellt vant sig vid att ärenden blir mer och mer
komplexa. Detta kräver att man behöver resonera med kollegor i högre
utsträckning samt att i ett ökande antal fall även konsultera juristkompetens.
Samhällsekonomisk resurs
Överförmyndarens målgrupp tillhör samhällets mest utsatta. En fungerande och
effektiv process för tillsättning och därefter tillsyn av ställföreträdare bidrar till att
livet fungerar bättre för huvudmannen. Detta ger enorma vinster för
samhällsekonomin där kostnader för andra samhällsinstanser bör kunna minska.
Med detta som utgångpunkt förseslås nu att en samverkan inleds i länet avseende
överförmyndarfrågor. Östersunds kommun förselås vara värdkommun och
Krokoms kommun avser att ansluta. Nämnden öppnar för fler samverkansparter i
takt med att kommunerna känner sig redo. I bilagda dokument framgår
utgångpunktpunkten för samverkan mellan Östersund och Krokom och dessa
styrdokument kommer att anpassas i takt med tillkommande samverkansparter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 21 november 2018, § 203
Tjänsteutlåtande den 17 oktober 2018
Reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden, bilaga 1 i underlaget
Samverkansavtal för den gemensamma överförmyndarnämnden, bilaga 2 i
underlaget
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Kommundirektör Jonas Törngren redovisar ärendet samt förslag till förändringar.
Malin Bergman, C, föreslår att Åre kommun läggs till i punkten 1.
Punkten 2 ändras till följande; Föreslaget reglemente för gemensam
överförmyndarnämnd fastställs. § 4, om redovisningar per år till fullmäktige
anpassas att följa rutinen för antal redovisningar per år i Östersunds kommun.
Punkten 3 ändras till följande; Föreslaget avtal om samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd godkänns. § 10, om redovisning till kommunfullmäktige,
anpassas till att överensstämma med reglementet.
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Länssamverkan överförmyndarnämnd
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)
Malin Bergman, C, föreslår i tillägg en punkt 4 som lyder som följer; I § 12 i
samverkansavtalet stryks andra stycket ”Parterna är överens om”.
Maria Jacobsson, S, och Elisabeth Svensson, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige är
positiv till att bilda en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med
intresserade kommuner i länet. I ett första steg bildar Krokoms kommun och
Östersunds kommun en gemensam nämnd. Östersunds kommun blir
värdkommun. Kommunfullmäktige antar reglemente för den gemensamma
Överförmyndarnämnden enligt bilaga 1 i underlaget. Kommunfullmäktige
godkänner avtal om samverkan enligt bilaga 2 i underlaget.
Till det har förslag kommit på mötet att Åre kommun läggs till i punkten 1.
Punkten 2 ändras till följande; Föreslaget reglemente för gemensam
överförmyndarnämnd fastställs. § 4, om redovisningar per år till fullmäktige
anpassas att följa rutinen för antal redovisningar per år i Östersunds kommun.
Punkten 3 ändras till följande; Föreslaget avtal om samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd godkänns. § 10, om redovisning till kommunfullmäktige,
anpassas till att överensstämma med reglementet. Tillägg med en punkt 4 som
lyder som följer; I § 12 i samverkansavtalet stryks andra stycket ”Parterna är
överens om”.
Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot det nya förslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
ändrings/tilläggsförslaget.
_____
Kopia till
Länets kommuner
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Kf § 117

Dnr 2018-000132

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB.
2

Ägardirektiven börjar gälla vid kommande bolagsstämma för bolaget och ska
gälla tills vidare.

___________________________________________________
Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
Bakgrund
I ägardirektivet från 2016 fanns formuleringar som kunde tolkas på olika sätt. Det
nya förslaget till ägardirektiv har förtydligat formuleringarna och beskrivit
behovet av KBAB:s aktiva roll för att tillsammans med kommunens övriga
verksamheter klara målsättningarna i utvecklings- och tillväxtstrategin.
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges möte i september. Frågan då
var på vilket sätt ett ökat soliditetskrav från 10 till föreslagna 15% skulle påverka
bolaget. Denna frågeställning har kommunicerats mellan tjänstemän i kommunen
och bolaget under hösten. Med de konkreta planer på investeringsprojekt med
budgeterad upplåning, och andra aktiviteter som bolaget planerar för de
kommande åren så klarar bolaget en soliditet på föreslagna 15%. Mot bakgrund
av detta ligger nivån kvar på minst 15% i soliditet i förslaget till ägardirektiv.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 21 november 2018, § 201
Tjänsteutlåtande Ägardirektiv KBAB 2018
Ägardirektiv för Krokomsbostäder AB 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Mona Puttick, V, föreslår i tillägg i andra stycket. Meningen som avslutas med
seniorbostäder fortsätter ”och sträva efter att ha i centralorter exempelvis Nälden,
Krokom, Föllinge, Ås, Änge, Rötviken m fl orter.”
Mona Puttick, V, föreslår tillägg efter första meningen under rubriken Miljöarbete
med följande; Källsortering ska införas i hela fastighetsbeståndet.
Elisabeth Svensson, M, föreslår avslag till Mona Putticks två tilläggsförlag.
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Dnr 2018-000132

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige antar
nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB. Ägardirektiven börjar gälla vid
kommande bolagsstämma för bolaget och ska gälla tills vidare.
Till det har kommit förslag med två tillägg.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han på
tilläggsförslagen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
Efter fråga på tillägg efter ”seniorbostäder” finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår det.
Efter fråga på tilläggs under rubriken ”Miljöarbete” finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2018-000282

Ägardirektiv 2019, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kort sammanfattning
Förslag till ägardirektiv 2019 har upprättats för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2019 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
____________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förslag till ägardirektiv har upprättats. Östersunds kommuns andel av kostnaden
utökas med 2 mnkr varför Krokoms kommuns (och övriga i förbundet ingående
kommuners) andel av kostnaden sjunker något.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige antar
ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1 Mandattiden gäller fyra år 2019-2022 om inget annat sägs.
2

Varje partigrupp kallar ersättare i den ordning gruppen finner påkallat.

3

Följande revisorer, ledamöter, ersättare och ombud föreslås för
respektive organ

________________________________________________________
Kommunrevisionen
Valberedningens förslag
Ledamöter
Björn Skogh, C
Lisa Sallin, M
Brigitte Larsson, M
Britt Carlsson, S
Kjell Brickman, S
Efter fråga på valberedningens förslag till kommunrevisionen finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande
Vice ordf

Britt Carlsson, S
Björn Skogh, C

Efter fråga på förslag till ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på förslag till vice ordförande finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Budgetberedning för revision, fullmäktiges presidium
Gunnar Hellström, C
Stina Kimselius, M
Katarina Rosberg, S
Efter fråga på valberedningens förslag finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Ordförande Gunnar Hellström, C
Efter fråga på förslag till ordförande finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
1:e vice ordförande Stina Kimselius, M
Efter fråga på förslag till 1:e vice ordförande finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
2:e vice ordförande Katarina Rosberg, S
Efter fråga på förslag till 2:e vice ordförande finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Kommunstyrelsen
Ledamöter
Malin Bergman, C
Hans Åsling, C
Karin Jonsson, C
Björn Hammarberg, M
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, Mp
Kjell Sundholm, Kd
Niklas Rhodin, S
Maria Jacobsson, S
Sture Hernerud, S
Marie Svensson, V
Eva-Lena Blom, Jvk
Ronny Karlsson, Sd

Ersättare
Bengt Nord, C
Karin Wallén, C
Andreas Karlsson, C
Stina Kimselius, M
Carl-Oscar Fransson, M
Eva Ljungdahl, Mp
Rasmus Ericsson, Kd
Annika Hansson, S
Jenny Palin, S
Peter Grundström, S
Nehro Mostafaee, V
Gabriella Carlsson, S
Jan Englund, Sd

Efter fråga på valberedningens förslag till ledamöter och ersättare finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande Malin Bergman, C
Det finns två förslag till ordförande Malin Bergman, C, och Niklas Rhodin, S. Efter
fråga på de föreslagna finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller Malin
Bergman, C, som ordförande.
Omröstning begärs som görs sluten
Med 20 röster på Malin Bergman, C, 17 röster på Niklas Rhodin, S, och 4 som avstår
finner ordförande att kommunfullmäktige väljer Malin Bergman, C som ordförande
1:e vice ordförande Björn Hammarberg, M
Björn Hammarberg, M, är föreslagen till 1:e vice ordförande. Efter fråga på att välja
Björn Hammarberg, M, till 1:e vice ordförande finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
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Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Kommunstyrelsen (forts)
2:e vice ordförande Niklas Rhodin, S
Niklas Rhodin, S, är föreslagen till 2:e vice ordförande. Efter fråga på att välja Niklas
Rhodin, S, till 2:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Socialnämnden
Ledamöter
Andreas Karlsson, C
Lena Andersson, C
Karin Wallén, C
Frida Skoog, M
Rasmus Ericsson, Kd
Pia Hernerud, S
Yvonne Rosvall, S
Gunnel Persson, S
Stig-Olof Persson, S
Marie Svensson, V
Claes Sundberg, Sd

Ersättare
Harot Basil, C
Jonas Gabrielsson, C
Mia Bixo Svedberg, C
Stina Kimselius, M
Lena Persson, Kd
Julius Wallin, S
Ulla Jönsson, S
Ylwa Salomonsson, S
Erika Öhlin, S
Sven Höckert, S
Ronny Karlsson, Sd

Efter fråga på valberedningens förslag till ledamöter och ersättare finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande Andreas Karlsson, C
Andreas Karlsson, C, är föreslagen till 1:e ordförande. Efter fråga på att välja Andreas
Karlsson, C, till ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
I:e vice ordförande Frida Skoog, M
Frida Skoog, M, är föreslagen till 1:e vice ordförande. Efter fråga på att välja Frida
Skoog, M, till 1:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
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Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Socialnämnden (forts)
2:e vice ordförande , Pia Hernerud S
Pia Hernerud, S, är föreslagen till 2:e vice ordförande. Efter fråga på att välja Pia
Hernerud, S, till 2:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Barn- och utbildningsnämnden
Ledamöter
Jannike Hillding, M
Stina Kimselius, M
Astrid Lönn Jern, C
Peter Johansson, C
Dmitar Savic, Mp
Jenny Palin, S
Katarina Rosberg, S
Monica Dahlén, S
Carina Grahn Hellberg, S
Carina Fröberg, S
Marcus Danielsson, Sd

Ersättare
Carl-Oscar Fransson, M
Vakant, M Återkommer
Ingrid Zackrisson, C
Mamoud Addas, C
Marianne Hallsten, Mp
Anneli Håkansson, S
Viveca Asproth, S
Göran Eleklint, S
Erika Öhlin, S
Maj Söderström, S
Madeleine Reppe, Sd

Efter fråga på valberedningens förslag till ledamöter och ersättare finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande Jannike Hillding, M
Jannike Hillding, M, är föreslagen till ordförande. Efter fråga på att välja Jannike
Hillding, M, till ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
1:e vice ordförande Astrid Lönn Jern, C
Astrid Lönn Jern, C, är föreslagen till 1:e vice ordförande. Efter fråga på att välja
Astrid Lönn Jern, C, till 1:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 119 (forts)

Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Barn- och utbildningsnämnden (forts)
2:e vice ordförande Jenny Palin, S
Jenny Palin, S, är föreslagen till 2:e vice ordförande. Efter fråga på att välja Jenny
Palin, S, till 2:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Bygg- och miljönämnden
Ledamöter
Jan Runsten, Mp
Olof Wallgren, C
Tommy Lennartsson, C
Leif Holm, M
Mikael Karlsson, S
Annika Hansson, S
Ulla-Greta Rexner, V

Ersättare
Paul Van den Brink, Mp
Karin Häggqvist, C
Bengt Nord, C
Håkan Mikaelsson, M
Erika Öhlin, S
Sven Höckert, S
Vakant, S Återkommer

Efter fråga på valberedningens förslag till ledamöter och ersättare finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande 2019-2020 Jan Runsten, Mp
Jan Runsten, Mp, är föreslagen till ordförande för åren 2019-2020. Efter fråga på att
välja Jan Runsten, Mp, till ordförande för åren 2019-2020 finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande 2021-2022 Olof Wallgren, C
Olof Wallgren, C, är föreslagen till ordförande för åren 2021-2022. Efter fråga på att
välja Olof Wallgren, C, till ordförande för åren 2021-2022 finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
1:e vice ordförande 2019-2020 Olof Wallgren, C
Olof Wallgren, C, är föreslagen till 1:e vice ordförande för åren 2019-2020. Efter fråga
på att välja Olof Wallgren, C, till 1:e vice ordförande för åren 2019-2020 finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 119 (forts)

Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Bygg- och miljönämnden (forts)
1:e vice ordförande 2021-2022 Jan Runsten, Mp
Jan Runsten, Mp, är föreslagen till 1:e vice ordförande för åren 2021-2022. Efter fråga
på att välja Jan Runsten, Mp, till 1:e vice ordförande för åren 2021-2022 finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
2:e vice ordförande , Mikael Karlsson, S
Mikael Karlsson, S, är föreslagen till 2:e vice ordförande. Efter fråga på att välja
Mikael Karlsson, S, till 2:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamöter
Karin Jonsson, C
Morgan Moverare, C
Roland Larsamo, M
Kjell Sundholm, Kd
Eva Ljungdahl, Mp
Leif Jonsson, S
Sture Hernerud, S
Gabriella Carlsson, S
Ove Norrman, S

Ersättare
Sara Lundmark, C
Sune Sjöström, Sd
Håkan Mikaelsson, M
Rasmus, Ericsson, Kd
Dmitar Savic, Mp
Niclas Höglund, Jvk
Rolf Lilja, S
Carina Grahn Hellberg, S
Anneli Håkansson, S

Efter fråga på valberedningens förslag till ledamöter och ersättare finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande Karin Jonsson, C
Karin Jonsson, C, är föreslagen till ordförande. Efter fråga på att välja Karin Jonsson,
C, till ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 119 (forts)

Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Samhällsbyggnadsnämnden (forts)
1:e vice ordförande Kjell Sundholm, Kd
Kjell Sundholm, Kd, är föreslagen till 1:e vice ordförande. Efter fråga på att välja Kjell
Sundholm, Kd, till 1:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
2:e vice ordförande Leif Jonsson, S
Leif Jonsson, S, är föreslagen till 2:e vice ordförande. Efter fråga på att välja Leif
Jonsson, S, till 2:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Krokomsbostäder AB
Ledamöter
Bengt Olofsson, M
Hans Åsling, C
Jonas Gabrielsson, C
Kjell Sundholm, Kd
Maria Jacobsson, S
Peter Grundström, S
Yvonne Rosvall, S

Ersättare
Roland Larsamo, M
Karin Jonsson, C
Pär-Anders Andersson, C
Lena Persson, Kd
Julius Wallin, S
Gunnel Persson, S
Viveca Asproth, S

Efter fråga på valberedningens förslag till ledamöter och ersättare finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Ordförande Bengt Olofsson, M
Det finns två förslag till ordförande, Bengt Olofsson, M, och Maria Jacobsson, S. Efter
fråga på de föreslagna finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller Bengt
Olofsson, M, som ordförande.
Omröstning begärs som görs sluten
Med 20 röster på Bengt Olofsson, M, 17 röster på Maria Jacobsson, S, och 4 som
avstår finner ordförande att kommunfullmäktige väljer Bengt Olofsson, M, som
ordförande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Kf § 119 (forts)

Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Krokomsbostäder AB (forts)
Vice ordförande , Maria Jacobsson, S
Maria Jacobsson, S, är föreslagen till vice ordförande. Efter fråga på att välja Maria
Jacobsson, S, vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Länssamverkan överförmyndarnämnd
Ledamöter

Ersättare

Anna-Karin Hammarberg, M

Maj Söderström, S

Anna-Karin Hammarberg, M, föreslås till ledamot och Maj Söderström S, föreslår till
ersättare. Efter fråga på att välja de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Valnämnden
Ledamöter
Olof Wallgren, C
Carl-Oscar Fransson, M
Jan Runsten, MP
Lena Persson, Kd
Viveca Asproth, S
Kurt Svensson, S
Ylwa Salomonsson, S
Gunnel Persson, S
Marcus Danielsson, Sd

Ersättare
Elisabeth Gärdin, C
Ulf Wärdell, M
Eva Ljungdahl, MP
Lars Wiklund, Kd
Claes-Göran Bergh, S
Rolf Lilja, S
Vakant, S
Hanna Stenmark, Jvk
Ronny Karlsson, Sd

Efter fråga på valberedningens förslag till ledamöter och ersättare finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Ordförande Olof Wallgren, C
Olof Wallgren, C, är föreslagen till ordförande. Efter fråga på att välja Olof Wallgren,
C, till ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
1:e vice ordförande Lena Persson, Kd
Lena Persson, Kd, är föreslagen till 1:e vice ordförande. Efter fråga på att välja Lena
Persson, Kd, till 1:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
2:e vice ordförande , Viveca Asproth, S
Viveca Asproth, S, är föreslagen till 2:e vice ordförande. Efter fråga på att välja Viveca
Asproth, S, till 2:e vice ordförande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Ombud till bolagsstämma för Krokomsbostäder AB
1 ombud + 4 insynsposter
Malin Bergman, C, ombud
Carl-Oscar Fransson, M
Jan Runsten, Mp
Niklas Rhodin, S
Sture Hernerud, S
Malin Bergman, C, är föreslagen till ombud och Carl-Oscar Fransson, M, Jan Runsten,
Mp, Niklas Rhodin, S, och Sture Hernerud, S, är föreslagna till insynsposter. Efter
fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Styrelse för Jämtkraft AB
Bengt Nord, C
Sture Hernerud, S

Ledamot
Ersättare

Bengt Nord, C, är föreslagen som ledamot och Sture Hernerud, S, är föreslagen som
ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.
_____
Delegat, bolagsstämma Jämtkraft
Malin Bergman, C
Niklas Rhodin, S

Ledamot
Ersättare

Malin Bergman, C, är föreslagen som ledamot och Niklas Rhodin, S, är föreslagen som
ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.
_____
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Tätort
Carl-Oscar Fransson, M
Leif Jonsson, S
Gunnar Persson, C
Carl-Oscar Fransson, M, Leif Jonsson, S, och Gunnar Persson, C, är föreslagna. Efter
fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att kommunfullmäktige väljer
dessa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Jord och skog
Björn Hammarberg, M
Leif Jonsson, S
Bertil Persson, C
Björn Hammarberg, M, Leif Jonsson, S, och Bertil Persson, C, är föreslagna. Efter
fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att kommunfullmäktige väljer
dessa.
_____
Primärkommunalt samverkansråd
i Jämtland
Malin Bergman, C
Niklas Rhodin, S

Ledamot
Ersättare

Malin Bergman, C, och Niklas Rhodin, S, är föreslagna. Efter fråga på de föreslagna,
var för sig, finner ordförande att kommunfullmäktige väljer dessa.
_____
Regionens samverkansråd i Jämtland
Malin Bergman, C
Ledamot
Niklas Rhodin, S
Ersättare
Malin Bergman, C, och Niklas Rhodin, S, är föreslagna. Efter fråga på de föreslagna,
var för sig, finner ordförande att kommunfullmäktige väljer dessa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Jämtlands Gymnasieförbund
Karin Wallén, C
Maria Jacobsson, S
Jannike Hillding, M
Jenny Palin, S

Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Karin Wallén, C, och Maria Jacobsson, S, är föreslagna som ledamöter. Jannike
Hillding, M, och Jenny Palin, S, är föreslagna som ersättare. Efter fråga på de
föreslagna, var för sig, finner ordförande att kommunfullmäktige väljer dessa.
_____
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Peter Johansson, C
Mikael Karlsson, S

Ledamot
Ersättare

Peter Johansson, C, är föreslagen som ledamot och Mikael Karlsson, S, är föreslagen
som ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.
_____
Gemensamma upphandlingsnämnden
Jan Runsten, Mp
Ledamot
Niklas Rhodin, S
Ersättare
Jan Runsten, Mp, är föreslagen som ledamot och Niklas Rhodin, S, är föreslagen som
ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Gemensam nämnd för samverkan inom drift
Och service, utveckling samt specialistfunktioner
Björn Hammarberg, M
Ledamot
Niklas Rhodin, S
Ersättare
Björn Hammarberg, M, är föreslagen som ledamot och Niklas Rhodin, S, är föreslagen
som ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.
_____
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Andreas Karlsson, C
Ledamot
Pia Hernerud, S
Ersättare
Andreas Karlsson, C, är föreslagen som ledamot och Pia Hernerud, S, är föreslagen
som ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.
_____
Ombud, Sveriges Vattenkraftskommuner
Malin Bergman, C
Niklas Rhodin, S

ombud
ersättare

Malin Bergman, C, är föreslagen som ombud och Niklas Rhodin, S, är föreslagen som
ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Ombud, Naboers stämma
Gunnar Hellström, C
Katarina Rosberg, S

ombud
ersättare

Gunnar Hellström, C, är föreslagen som ombud och Katarina Rosberg, S, är föreslagen
som ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.
_____
Ombud Kommuninvests föreningsstämma
Hans Åsling, C
Sture Hernerud, S

ombud
ersättare

Hans Åsling, C, är föreslagen som ombud och Sture Hernerud, S, är föreslagen som
ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.
_____
Ombud SmåKom
,M
Niklas Rhodin, S

ombud
ersättare

M återkommer

Niklas Rhodin, S, är föreslagen som ersättare. Efter fråga på föreslagen ersättare finner
ordförande att kommunfullmäktige väljer honom. Moderaterna återkommer med ett
ombud senare.
Ombud Coompanion
,M
Sture Hernerud, S

ombud
ersättare

M återkommer

Sture Hernerud, S, är föreslagen som ersättare. Efter fråga på föreslagen ersättare
finner ordförande att kommunfullmäktige väljer honom. Moderaterna återkommer med
ett ombud senare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Ombud Inlandskommunernas
ek förening
,M
,S

ombud
ersättare

M återkommer
S återkommer

Moderaterna återkommer senare med förslag till ombud. Socialdemokraterna
återkommer senare med förslag till ersättare.
_____
Styrelsen för stiftelsen Wången
Maria Söderberg, C

1 ledamot

Maria Söderberg, C, är föreslagen som ledamot. Efter fråga på föreslagen ledamot
finner ordförande att kommunfullmäktige väljer henne.
_____
Jämtidrottshallen i Ås AB
Karin Jonsson, C
Bengt Olofsson, M
Gabriella Carlsson
C + M + Mp+ Kd
Leif Jonsson

ledamot
ledamot
ledamot
2 ersättare Samverkanspartierna återkommer
ersättare

Karin Jonsson, C, Bengt Olofsson, M, och Gabriella Carlsson, S, är föreslagna som
ledamöter. Leif Jonsson, S, är föreslagen som ersättare. Efter fråga på de föreslagna,
var för sig, finner ordförande att kommunfullmäktige väljer dessa.
Samverkanspartierna återkommer med förslag till två ersättare.
_____
Ombud Jämtidrottshallen i Ås AB
Malin Bergman, C
Niklas Rhodin, S

ombud
ersättare

Malin Bergman, C, är föreslagen som ombud och Niklas Rhodin, S, är föreslagen som
ersättare. Efter fråga på de föreslagna, var för sig, finner ordförande att
kommunfullmäktige väljer dessa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000301

Val till nämnder, styrelse, förbund m m, mandatperioden
2019-2022
Kopia till
De valda
Nämnder
Förbund
Bolag m fl
Birgitta Eriksson, kansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000050

Valärenden, övriga
Kommunfullmäktiges beslut
1 Det finns inga ytterligare val vid dagens kommunfullmäktige.
_____________________________________________________

Justerandes sign
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Kommunal borgen Trångsvikens Bygdegårdsförening
Kommunfullmäktiges 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.
_____
Jäv

Hans Åsling, C, anmäler jäv och lämnar lokalen.
_____
Bakgrund

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 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunal borgen Trångsvikens Bygdegårdsförening
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.
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
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 201812-05 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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Dnr 2018-000310

Kommunal borgen Trångsvikens Bygdegårdsförening
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Trångsvikens bygdegårdsförening
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Dnr 2018-000312

Fördelning av politisk tid
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktiges återremitterar ärendet med motivering om att
utreda om ordförandetiden 15% räcker för det utökade arbetet med att
vitalisera kommunfullmäktige.
2

Utredning görs också om fördelning av tid för socialnämndens presidium
och fördelning av kostnader för ordförande och förste vice ordförande.
______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Samverkanspartierna föreslår att inom sin gruppering omfördela arvoderad
tid under mandatperioden 2019-2022 utifrån nedanstående.
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.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår återremiss med motivering om att utreda om
ordförandetiden 15% räcker för det utökade arbetet med att vitalisera
kommunfullmäktige. Utredning görs också om fördelning av tid för
socialnämndens presidium och fördelning av kostnader för ordförande och
förste vice ordförande.
Niklas Rhodin, S, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
_____
Ajournering begärs klockan 17.12-17.22
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

47(51)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 december 2018

Kommunfullmäktige

Kf § 122 (forts)

Dnr 2018-000312

Fördelning av politisk tid
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.
Till det har förslag kommit på mötet om att återremittera ärendet med
motivering om att utreda om ordförandetiden 15% räcker för det utökade
arbetet med att vitalisera kommunfullmäktige. Utredning görs också om
fördelning av tid för socialnämndens presidium och fördelning av kostnader
för ordförande och förste vice ordförande.
Ordförande kommer först att fråga på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.
Med 19 Ja, 21 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att ärendet ska
återremitteras.
_____
Kopia till
Samverkanspartierna
Presidiet
Kommunstyrelsen
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Dnr 2018-000048

Meddelanden
1
2

3

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll 181015
Socialnämnden: protokollsutdrag 181023, § 151, rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS, andra kvartalet 2018
Dnr KS 18/105
Inlandskommunerna Ekonomisk Förening: styrelsesammanträde 181010

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

3

4

5

Justerandes sign

Dnr KS 17/305
Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens äldreboenden.
Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för beslut i fullmäktige
senast i september 2018.
Dnr KS 18/137
Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i det
kommunala byggandet. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
som gör ett svar i samråd med Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas
senast i fullmäktige den 14 november 2018.
Dnr KS 18/167
Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019.
Dnr KS 18/216
Medborgarförslag – Inför tidsbegränsade chefsförordnanden. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast den 13
mars 2019.
Dnr KS 18/245
Medborgarförslag – Höj temperaturen i vattnet på Krokoms badhus
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Dnr 2018-000048

Meddelanden
6

Dnr KS 18/247
Medborgarförslag – Ställ gamla gymnastiksalen i Trångsviken till
Trångsvikens IFs förfogande

7

Dnr KS 18/248
Medborgarförslag – Miniramp för skateboard, inlines och kickbike bredvid
Ås skola

8
9

Dnr KS 18/258
Motion – Satsning på härproduktion
Medborgarförslag – Inför tre terminer på skolorna i Krokoms kommun
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande senast i maj
2019.

Dnr KS 18/264
10 Motion – Flexiblare barnomsorg
11 Motion – Säkrare skolvägar

Dnr KS 18/265

Dnr KS 18/304
12 Medborgarförslag – Inför tre terminer på skolorna i Krokoms kommun
_____
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Dnr 2018-000047

Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar för mötet och önskar
kommunfullmäktige en God Jul med att spela White Christmas.
_____
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