Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(57)

Sammanträdesdatum

24 september 2019

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Trångsvikens Bygdegård, tisdagen den 24 september 2019 kl 10.00-16.35

Beslutande

Se bilaga 1 till protokollet

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Anette Lihuvudh, kommunfullmäktiges sekreterare
Sofie Een, kommunsekreterare

Justerare

Karin Wallén och Sture Hernerud

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering § 71, resterande paragrafer kommunhuset 3 oktober 2019

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 59-76

Anette Lihuvudh
Ordförande

Gunnar Hellström
Justerare

Karin Wallén

Sture Hernerud

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

24 september 2019

Datum då anslaget sätts upp

25/9 § 71, resterande §§ 4/10
2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

16/10 § 71, resterande §§
25/10 2019

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 september 2019

Kommunfullmäktige

Ärendelista
Kf § 59

Dnr 2019-000056

Öppnande .......................................................................................... 3
Kf § 60

Dnr 2019-000057

Allmänhetens frågestund ................................................................... 5
Kf § 61

Dnr 2019-000058

Anmälan av motioner och medborgarförslag ...................................... 6
Kf § 62

Dnr 2019-000245

Delårsrapport 2019, Krokomsbostäder AB ......................................... 8
Kf § 63

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun ............................................ 10
Kf § 64

Dnr 2019-000060

Dialog med revisorerna .................................................................... 16
Kf § 65

Dnr 2019-000285

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden 2020 ........... 17
Kf § 66

Dnr 2018-000137

Motion - Kommunal trästrategi, för att möjliggöra att andelen trä ökar i
det kommunala byggandet ............................................................... 19
Kf § 67

Dnr 2019-000180

Nya verksamhetsområden för vatten och avlopp, Birka strand, KarlAntons och Sånghusvallen etapp 5 .................................................. 21
Kf § 68

Dnr 2019-000218

Budget 2020, Kulturskolan ............................................................... 23
Kf § 69

Dnr 2019-000224

Begäran om tilläggsanslag - Upphandling särskilt boende ............... 26
Kf § 70

Dnr 2019-000048

Kommunfullmäktiges arbetsordning ................................................. 29
Kf § 71

Dnr 2019-000230

Storlek på utdelning Krokomsbostäder AB ....................................... 31
Kf § 72

Dnr 2019-000221

Förändringsmål 2020 ....................................................................... 35
Kf § 73

Dnr 2019-000015

Valärenden ...................................................................................... 39
Kf § 74

Dnr 2019-000059

Frågor .............................................................................................. 45
Kf § 75

Dnr 2019-000062

Meddelanden ................................................................................... 51
Kf § 76

Dnr 2019-000064

Avslutning ........................................................................................ 57

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 september 2019
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Kf § 59

Dnr 2019-000056

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Karin Wallén, C, och Sture Hernerud, S, utses att justera protokollet
torsdagen den 3 oktober 2019.
Upprop
Vid uppropet noteras 31 ledamöter och 8 ersättare.
Nya ledamöter och ersättare
Niclas Höglund är ny ledamot för Jämtlands Väl Krokom
Hanna Stenmark är ny ersättare för Jämtlands Väl Krokom
Krister Lundström är ny ersättare för Vänsterpartiet
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktige kungjordes den 16 september på kommunens digitala
anslagstavla och kallelsen skickades ut den 12 september 2019.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
Frågor som får ställas vid dagens fullmäktigemöte
Jan Englund, Sd, fråga om budgetunderskott i socialnämnden
Jan Englund, Sd, fråga om underhållsskulden
Marie Svensson, V, fråga om lekmiljöer vid flera av kommunens förskolor
Marie Svensson, V, fråga om hemlösa i Krokoms kommun
Marie Svensson, V, fråga om nästa särskilda boende
Maria Jacobsson, S, fråga om Allaktivitetshall i Änge
Maria Jacobsson, S, fråga om företagarna i Änge

Justerandes sign
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Kf § 59 (forts)

Dnr 2019-000056

Öppnande
Informationer
Hälsa på lika villkor
Erika Andersson Jonsson, förenings- och folkhälsosamordnare, Krokoms
kommun och Adam Edler, folkhälsosamordnare, Region Jämtland
Härjedalen
Jämtkraft
Erik Brandsma, VD Jämtkraft
Aktuellt från kommunfullmäktige
Gunnar Hellström, ordförande
*

Eventuella förändringar i kommunfullmäktige beträffande frågors
placering i dagordningen samt sluttid för fullmäktiges möten

*

Kommunfullmäktiges utbildning 18/9

*

Gemensamt möte Region Jämtland Härjedalen, vår demokrati 100 år

Aktuellt från kommunstyrelsen
Malin Bergman, ordförande i kommunstyrelsen rapporterar från
kommunstyrelsen den 28 augusti och kommunstyrelsen den 11 september,
- Delårsrapport
- Hållplats Nälden
- Projekt Kaxås
- Medborgardialoger
- Åtgärdspaket
- Landsbygdsutveckling
Delårsrapport 2019, Krokoms kommun
Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Jonas Törngren, kommundirektör
redovisar i samband med ärendet
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Kommunfullmäktige

Kf § 60

Dnr 2019-000057

Allmänhetens frågestund
Åke Ringdahl ställer fråga om vad som händer med området på Kvarna.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karin Jonsson, C, svarar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 61

Dnr 2019-000058

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

4

5

Dnr KS 2019/108
Medborgarförslag – Rusta upp vägen mellan Änge och Stavre.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för svar i
kommunfullmäktige senast den 27 februari 2020.
Dnr KS 2019/249
Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad
översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars
2020.
Dnr KS 2019/271
Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
svarar på förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/238
Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/296
Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv svarar på
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/262

6

Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen. Motionen svaras på i fullmäktige senast den 1
oktober 2020.

_____
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6(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 september 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 61 (forts)

Dnr 2019-000058

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kopia till
Förslagsställare
Remissinstanser
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Kf § 62

Dnr 2019-000245

Delårsrapport 2019, Krokomsbostäder AB
Kort sammanfattning
Krokomsbostäder AB har lämnat sin delårsrapport januari-juni 2019 till
ägaren för godkännande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2019 för Krokomsbostäder
AB.
_____________________________________________________________
Jäv
Maria Jacobsson, S, anmäler jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
Krokomsbostäder har lämnat sin delårsrapport januari-juni 2019.
*Intäkterna för perioden uppgår till cirka 54.848 tkr (52.938)
*Resultatet f. skatt för perioden uppgår till cirka 3.672 tkr (2.096)
*Uthyrningsgrad vid periodens slut, bostäder 98,07% (99,50%)
*Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 23,736 tkr (1.570)
*Genomsnittlig låneränta vid periodens slut: 0,42% (0,34%)
*Prognos helårsresultat före boks.disp. enligt K3: 6.145 tkr (Budget 7.160
tkr)
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 11 september 2019, § 153
Tjänsteutlåtande 3 september 2019
Delårsrapport Krokomsbostäder AB 30 augusti 2019
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Kf § 62 (forts)

Dnr 2019-000245

Delårsrapport 2019, Krokomsbostäder AB
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
godkänna delårsrapport 2019 för Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Kf § 63

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Delårsrapport per den sista juni, inklusive en prognos för det ekonomiska
utfallet för hela 2019, har genomförts. Prognosen visar på ett underskott,
vilket föranleder Kommunstyrelsen att genomföra åtgärder och
kommunfullmäktige föreslås sänka resultatmålet för 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige reviderar resultatmålet för 2019 till ett nollresultat.
2. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2019.
Kommunfullmäktige ger kommundirektören och nämnderna i uppdrag
att vidta åtgärder för att undvika ett negativt ekonomiskt resultat för
2019.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, Nehro Mostafaee, V, och Ulla-Greta Rexner, V,
reserverar sig till förmån för eget tilläggsförslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Uppföljning har gjorts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2019 upprättats och bokslut efter sex månader.
Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är -6,5 mnkr. Det är
klart lägre än budgeterade +10 mnkr och är inte förenligt med en ekonomi i
balans.
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Kf § 63 (forts)

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun
Verksamheternas resultatprognos för 2019
mnkr
Fullmäktige, revision, valnämnd

-0,1

Överförmyndarnämnd

0

Kommunstyrelsen

+1,7

Jämtlands gymnasium

-0,9

Jämtlands Räddningstjänstförbund

-0,5

Socialnämnden

-25,3

Barn- och utbildningsnämnden

-3,5

Samhällsbyggnadsnämnden

-1,1

Bygg- och miljönämnden

+0,4

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos på +1,7 mnkr vid
årets slut. Denna avvikelse består bland annat av ett par vakanthållna
tjänster, lägre kostnader för färdtjänst och företagshälsovård.
Gymnasiets kostnader är svårbedömda, då statistik för antagning HT 2019
ännu inte är klar. Räddningstjänstförbundet har att betala en självrisk för
förra årets skogsbränder, vilken fördelas solidariskt mellan
ägarkommunerna.
Socialnämndens underskott består kortfattat av högre kostnader för
placeringar och för personal än planerat, både inom Individ- och
familjeomsorg, Stöd och Service och Särskilt boende.
Barn- och utbildningsnämndens underskott består av lägre statliga intäkter
än budgeterat. Vidare ser även skolskjuts, interkommunal ersättning samt
personalkostnader inom grundskolan och fritidshemmet att överskrida
budget för året.
Samhällsbyggnadsnämndens underskott består bland annat av ökade
kostnader för el, snö- och halkbekämpning.
Bygg- och miljönämndens överskott består i stort av sanktionsavgifter.
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Kf § 63 (forts)

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun
Vid senaste uppdateringen av kommunens skatteintäkter (enl SKL´s prognos
2019-08-22) så är skatteintäkterna marginellt högre än vad som är
budgeterat. Vidare kommer investeringsverksamheten att vara lägre än
planerat, vilket betyder lägre kostnader för avskrivningar och räntor än
budgeterat.
På grund av den svaga prognosen, föreslås budgeterat resultat för året att
sänkas från +10 mnkr till ett nollresultat.
Åtgärder kommer att vidtas för att undvika eller minska ett negativt resultat.
Kommundirektören presenterande förslag till åtgärder för detta vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 september.
Kommunstyrelsens stöd till socialnämnden 2019
Uppföljning av socialnämnden på kommunstyrelsen 2 gånger under våren
med diskussion om den ekonomiska situationen och åtgärder. Ytterligare
uppföljning sker i oktober.
Utvecklingsfonden har finansierat:


Utökning av chefer på Stöd och service för att kunna arbeta med
förbättringsåtgärder



Projektet ”Den digitala medarbetaren” på Individ- och familjeomsorgen

HR-funktionen stöttar socialförvaltningen med:


Riktade rehabiliteringsåtgärder för hemtjänsten



Reflekterande kollegiala samtalsgrupper

Åtgärderna har bidragit till en lägre sjukfrånvaro än 2018.
Ett samlat åtgärdspaket för hela kommunen har tagits fram. Socialnämndens
verksamheter medverkar i detta.
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Kf § 63 (forts)

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 11 september 2019, § 154
Tjänsteutlåtande 6 september 2019
Delårsrapport 2019 – Krokom, daterad 9 september 2019
Bilaga – Delårsrapport nämnderna 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår att kommunfullmäktige stryker punkten 1.
Niklas Rhodin, S, föreslår att kommunfullmäktige lägger till en ny punkt om
att kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att hyra in en
extern ekonom som går igenom hela socialförvaltningens ekonomi i syfte att
genomlysa och se om budgetramen kan förändras. Kommunstyrelsen får
avgöra om medel ska användas ur utvecklingsfonden, för ändamålet.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, förslag.
Marie Svensson, V, föreslår i tillägg att kommunfullmäktige ger
socialnämnden i uppdrag att utreda hur mycket tilläggsanslag man skulle
behöva för att nå ”nollresultat” då det inte är rimligt att nå nollresultat med
den nuvarande ramen i socialnämnden under 2019 med de besparingsförslag
som finns inom socialnämnden.
_____
Ajournering begärs klockan 13.50-14.00.
_____
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget med ett tillägg i andra
punkten om att kommunfullmäktige ger kommundirektören och nämnderna i
uppdrag att vidta åtgärder för att undvika ett negativt ekonomiskt resultat för
2019.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget samt bifall till
Malin Bergmans, C, tilläggsförslag.
Sune Sjöström, Sd, föreslår bifall till en översyn av socialförvaltningens
ekonomi.
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Kf § 63 (forts)

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att
1 kommunfullmäktige reviderar resultatmålet för 2019 till ett nollresultat.
2 kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2019.
Till det har kommit ändringsförslag i punkten 1 samt 3 tilläggsförslag har
kommit.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslagets punkt 1 mot Niklas
Rhodins, S, ändringsförslag. Efter det frågar ordförande på grundförslagets
punkt 2 och sist frågar han på tilläggsförslagen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslagets punkt 1 mot ändringsförslag i punkten 1 finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslagets punkt 1.
Omröstning begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller
ändringsförslaget röstar Nej.
Med 20 Ja, 20 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslagets punkt 1, då ordförandes röst är
utslagsgivande.
Efter fråga på grundförslagets punkt 2 finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller den.
Efter fråga på Niklas Rhodins, S, tilläggsförslag finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs
De som röstar avslag till tilläggsförslaget röstar Nej och de som röstar bifall
till tilläggsförslaget röstar Ja.
Med 21 Nej och 20 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige avslår
tilläggsförslaget.
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Kf § 63 (forts)

Dnr 2019-000244

Delårsrapport 2019, Krokoms kommun
Efter fråga på Marie Svenssons, V, tilläggsförslag finner ordförande att
kommunfullmäktige avslår det.
Efter fråga på Malin Bergmans, C, förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Nämnderna
Jonas Törngren, kommundirektör
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Kf § 64

Dnr 2019-000060

Dialog med revisorerna
Björn Skogh, kommunrevisor redovisar att revisionen kommer att träffa
kommunstyrelsen och de övriga nämnderna under hösten för att bland annat
diskutera ekonomin.
Revisionen kommer även att titta på internkontrollen som redovisas till
kommunfullmäktiges nästa möte.
Björn Hammarberg, M, frågar om revisionen har funderat på, med
anledningen av den ekonomiska situationen, att göra fler kontroller av
ekonomin nästa år? Det för att hinna med att rätta upp ekonomin i ett tidigare
läge.
Björn Skogh svarar att eftersom läget är som det är så är det viktigt med
tätare uppföljningar.
_____
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Kf § 65

Dnr 2019-000285

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden
2020
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta sammanträdesdagar samt plats och ordning för
kommunfullmäktige 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar samt plats och
ordning för kommunfullmäktige 2020.
_____________________________________________________________
Följande sammanträdesdagar och plats och ordning föreslås för
kommunfullmäktige 2020.
Torsdag 27 februari
Onsdag 13 maj

Rambudget och kommunens
årsredovisning

Onsdag 10 juni
Torsdag 1 oktober

Förändringsmål och kommunens
delårsrapport

Onsdag 11 november
Onsdag 2 december
_____
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 augusti 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, och Marie Svensson, V, yttrar sig.
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Dnr 2019-000285

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden
2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
sammanträdesdagar samt plats och ordning för 2020.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Nämnderna
Kommunikationsavdelningen

Justerandes sign
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Kf § 66

Dnr 2018-000137

Motion - Kommunal trästrategi, för att möjliggöra att
andelen trä ökar i det kommunala byggandet
Kort sammanfattning
En motion om kommunal trästrategi har inkommit till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige där det föreslås att
kommunen undersöker och tar fram beslutsunderlag för att anta en
kommunal trästrategi som möjliggör att andelen trä ökar i kommunalt
byggande till minst 50 %. Därefter ska kommunen tydliggöra via
ägardirektiv i sina delägda eller helägda bolag att trä ska prioriteras som
byggmaterial och skall uppgå till minst 50 % i nybyggda fastigheter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 28 augusti 2019, § 129
Presidiets förslag till beslut 10 juni 2019
Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsnämnden den 14 maj 2019, § 50
Motion - Kommunal trästrategi, för att möjliggöra att andelen trä ökar i det
kommunala byggandet
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till motionen.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen
Jan Runsten, Mp, föreslår bifall till motionen.
Niclas Höglund, Jvk, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
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Dnr 2018-000137

Motion - Kommunal trästrategi, för att möjliggöra att
andelen trä ökar i det kommunala byggandet
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Motionsställare
Samhällsbyggnadsnämnden
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Nya verksamhetsområden för vatten och avlopp, Birka
strand, Karl-Antons och Sånghusvallen etapp 5
Kort sammanfattning
Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxan gäller enbart
inom fastställda verksamhetsområden. Kommunen måste löpande ta
ställning till om det finns behov av att utvidga dessa.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar nya verksamhetsområden för Birka strand,
Karl-Antons samt Sånghusvallen etapp 5 enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket
vattenförsörjning och avlopp (spillvatten och dagvatten) har ordnats eller ska
ordnas genom anläggningen. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet
med dess gränser.
Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller
vissa vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en
och samma allmänna VA-anläggnings anordningar för vattenförsörjning,
spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftskyldiga
för den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VAhuvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser.
Det är endast inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, ABVA och
VA-taxan gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller
rättigheter enligt vattentjänstlagen varken för VA-huvudmannen eller
fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna
VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen
och fastighetsägaren.
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Nya verksamhetsområden för vatten och avlopp, Birka
strand, Karl-Antons och Sånghusvallen etapp 5
I de nu aktuella områdena är alla fastigheter redan anslutna till kommunalt
VA. Beslutet att fastställa verksamhetsområden innebär att viktig formalia
kring rättigheter och skyldigheter fastställs.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag – Samhällsbyggnadsnämnden 14 maj 2019, § 48
Underlag till nya verksamhetsområden för vatten och avlopp –
Områdesförslag
Tjänsteutlåtande – Vattenområden VA
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jan Englund, Sd och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige antar nya
verksamhetsområden för Birka strand, Karl-Antons samt Sånghusvallen
etapp 5.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-000218

Budget 2020, Kulturskolan
Kort sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tar över
kulturskolans verksamhet samt att kommunfullmäktige beviljar 5 mnkr i
utökat anslag för 2020.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens förslag om
att bevilja 5 mnkr i utökat anslag för 2020.
______________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den 20 april 2019 beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören ska
återkomma med förslag på organisatorisk indelning, ledning och placering
för kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten.
Nedan framgår i barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag från
sammanträdet den 11 juni 2019, § 72.
Genomförda besparingar år 2016-2018
-

Justerandes sign

Helårseffekt cirka

Nyckeltal förskola
450 000 kronor
Intäkter från statliga medel, 1 437 000 kronor riktade till förskolan,
möter barn- och utbildningsnämnden motsvarande besparing.
Nyckeltal skola
1 848 000 kronor
Hörselpedagog
315 000 kronor
Språkstöd i förskolan
300 000 kronor
Kulturskolan
600 000 kronor
Nyckeltal fritidshem
600 000 kronor
Avtal för film och media
200 000 kronor
Mentorskap
200 000 kronor
Syttpigan till Pärlan
700 000 kronor
Integrationspedagog
645 000 kronor

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000218

Budget 2020, Kulturskolan
Ej genomförda besparingar framtagna år 2016-2018
-

Bemanningspoolen
Skolskjuts
Kaxås till Änge
Laxsjö till Cederberg
Biblioteket Kluk
Fritidsgårdar

500 000 kronor
500 000 kronor
200 000 kronor
415 000 kronor
85 000 kronor
900 000 kronor

När det gäller skolsammanslagningar är det barn- och utbildningsnämndens
kostnadsminskningar som är redovisade. Tillkommer gör
kostnadsminskningar för samhällsbyggnadsnämnden kopplat till lokalvård,
kost samt drift och underhåll för fastigheter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 28 augusti 2019
Tjänsteutlåtande 20 augusti 2019
Protokollsutdrag – Barn- och utbildningsnämnden den 11 juni 2019, § 72
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Englund, Sd, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niclas Höglund, Jvk, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Astrid Lönn Jern, C, och Jan Runsten, Mp, yttrar sig.
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Dnr 2019-000218

Budget 2020, Kulturskolan
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag som föreslår att
kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens förslag om att
bevilja 5 mnkr i utökat anslag för 2020.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2019-000224

Begäran om tilläggsanslag - Upphandling särskilt
boende
Kort sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag och
slutföra upphandlingen för särskilt boende och begär tilläggsanslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsanslag med
maximalt 500 tkr till utökade kostnader i upphandlingen, exempelvis
konsultstöd, juriststöd, annat kompetensstöd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslaget finansieras genom
omfördelning av medel från kommunstyrelsen till socialnämnden.
Kommunstyrelsen avgör om medel från utvecklingsfonden ska användas
för ändamålet.
_____________________________________________________________
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig med följande motivering:
Vänsterpartiet yrkade avslag i kommunfullmäktige till att nästa särskilda
boende ska byggas och driftas i privat regi. Vänsterpartiet yrkar nu avslag på
punkt 1 och 2, det vill säga fortsatt processarbete för ett privat särskilt
boende samt även till tilläggsanslag för utökade kostnader på 500 tkr i
samband med upphandling för till exempel konsulthjälp. Vänsterpartiet anser
att nästa särskilda boende både ska byggas och drivas i egen regi och att det
är den mest kostnadseffektiva och till hög kvalité den bästa lösningen för
kommunen.
_____
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna avstår beslut de vi inte anser att socialnämnden bara ska
få lägga ut upphandlingsunderlag. När det kommer till avslut av upphandling
ska beslutet tas i kommunfullmäktige.
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Dnr 2019-000224

Begäran om tilläggsanslag - Upphandling särskilt
boende
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att upphandla platser för särskilt boende
inom ramen för LOU (det innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning,
drift och finansiering av ett boende).
Kommunfullmäktige har uppdragit till socialnämnden att upprätta
förfrågningsunderlag och slutföra upphandlingen och socialnämnden begär
tilläggsanslag till utökade kostnader i upphandlingen.
Tilläggsanslaget föreslås finansieras genom omfördelning av medel.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 28 augusti 2019, § 140
Tjänsteutlåtande 20 augusti 2019
Protokollsutdrag – Socialnämnden den 1 juli 2019, § 101
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår avslag till grundförslaget.
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Astrid Lönn Jern, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Harot Basil, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget
Kjell Sundholm, Kd, föreslår bifall till grundförslaget.
Sune Sjöström, Sd, Niklas Rhodin, S, Andreas Karlsson, C, och Maria
Jacobsson, S, yttrar sig.
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Begäran om tilläggsanslag - Upphandling särskilt
boende
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
bevilja socialnämnden tilläggsanslag med maximalt 500 tkr till utökade
kostnader i upphandlingen, exempelvis konsultstöd, juriststöd, annat
kompetensstöd. Kommunfullmäktige finansierar tilläggsanslaget genom
omfördelning av medel från kommunstyrelsen till socialnämnden.
Kommunstyrelsen avgör om medel från utvecklingsfonden ska användas för
ändamålet.
Till det har kommit förslag till avslag till grundförslaget.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Omröstning begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller avslag till
grundförslaget röstar Nej
Med 24 Ja, 3 Nej och 14 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Dnr 2019-000048

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kort sammanfattning
Kommunfullmäktiges arbetsordning, avsnittet om motioner föreslås
revideras.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige reviderar avsnitt 1.17 Motioner, sjätte stycket, i
kommunfullmäktiges arbetsordning enligt:
Stycket “Kommunfullmäktiges presidium ska ge förslag på var motionen
ska behandlas och när den ska besvaras, dock senast inom ett år.
Presidiet kan skicka ärendet till styrelse eller nämnd enligt
handläggarpraxis för att snabbare påbörja arbetet med beredning” ändras
till:
“Kommunfullmäktige skickar inlämnade motioner till kommunstyrelsen
för remittering. För att snabbare påbörja arbetet med beredning kan
kommunfullmäktiges presidium skicka ärendet till styrelse eller nämnd
enligt handläggarpraxis. En motion ska beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes.”
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog reviderad arbetsordning den 15 maj 2019.
I arbetsordningen regleras handläggningen av motioner där det bland annat
står att kommunfullmäktiges presidium ska ge förslag på var motionen ska
behandlas. Arbetsordningen är i behov av revidering då kommunfullmäktige
från och med den 12 juni 2019 skickar motioner till kommunstyrelsen för
remittering.
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Kommunfullmäktiges arbetsordning
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 11 september 2019
Tjänsteutlåtande 28 augusti 2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
revidera avsnitt 1.17 Motioner, sjätte stycket, i kommunfullmäktiges
arbetsordning enligt:
Stycket “Kommunfullmäktiges presidium ska ge förslag på var motionen ska
behandlas och när den ska besvaras, dock senast inom ett år. Presidiet kan
skicka ärendet till styrelse eller nämnd enligt handläggarpraxis för att
snabbare påbörja arbetet med beredning” ändras till:
“Kommunfullmäktige skickar inlämnade motioner till kommunstyrelsen för
remittering. För att snabbare påbörja arbetet med beredning kan
kommunfullmäktiges presidium skicka ärendet till styrelse eller nämnd
enligt handläggarpraxis. En motion ska beredas så att kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.”
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Sofie Een för revidering av arbetsordningen efter det kopia till
Kommunfullmäktige inklusive arbetsordning
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Dnr 2019-000230

Storlek på utdelning Krokomsbostäder AB
Kort sammanfattning
För 2019 finns vissa åtgärder som kommunen ser som angelägna, kopplat till
bostadsförsörjning, där en ny prismodell avses skapa ekonomiskt utrymme
för detta, men först från och med 2020. Därför avser kommunen att begära
en utdelning från bolaget under 2019, för att redan i år kunna genomföra
sådana åtgärder.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige begär utdelning från Krokoms bostäder AB med
1.200 tkr enligt förslag, (under förutsättning att bolagets revisor uttalat
sig utan skäl emot en utdelning).
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
______
Maria Jacobsson, S, Kjell Sundholm, Kd, Peter Grundström, S, och Yvonne
Rosvall, S, anmäler jäv.
_____
Reservationer
Elisabeth Svensson,-, reserverar sig mot beslutet.
_____
Marie Svensson, V, reserverar sig med följande motivering:
De satsningar som föreslås att KBAB:s vinst ska gå till, skulle komma att
kommunens invånare till del. Då är det också skattekollektivet som ska bära
kostnaderna, inte de boende i Krokomsbostäder. Satsningar som görs med
Krokomsbostäder pengar ska komma till nytta i första hand. KBAB har
underhållsbehov. Bolaget behöver sitt överskott för egna behov.
_____
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Dnr 2019-000230

Storlek på utdelning Krokomsbostäder AB
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun och Krokomsbostäder AB diskuterar att införa en ny
prissättningsmodell för hyror avseende samhällsfastigheter (äldreboenden)
från och med år 2020. Denna fråga är ännu inte färdigberedd.
För 2019 finns vissa åtgärder som kommunen ser som angelägna, kopplat till
bostadsförsörjning, där en ny prismodell avses skapa ekonomiskt utrymme
för detta men först från och med 2020. Därför avser kommunen att begära en
utdelning från bolaget under 2019, för att redan i år kunna genomföra sådana
åtgärder.
Krokoms kommun avser att begära utdelning från bolaget enligt lagen
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsbolag 5 § 1p (Undantag för
vissa bostadsförsörjningsåtgärder).
Storleken på utdelningen föreslås vara 1.200 tkr, vilket ryms inom bolagets
resultat för 2018 (2.506 tkr) och därmed faller inom ramen för vad som är
tillåtet enligt undantag kopplat till vissa bostadsförsörjningsåtgärder.
De åtgärder hos kommunen som föreslås finansieras genom detta år 2019 är:

Justerandes sign



Kostnader för bostadsanpassning, 500 tkr.



Kostnader för underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar, 400 tkr.
Dessa åtgärder bidrar till en mer meningsfull fritid för många av
kommunens invånare, främst unga. Då kommunen idag tillämpar fritt
nyttjande för våra föreningar av kommunens anläggningar och
kommunens ekonomi är ansträngd, är underhållet idag eftersatt, vilket
denna satsning motverkar.



Kostnader för anordning samt vedelagsfritt upplåtande av lokal till
föreningslivet (Smedjan i centrala Krokom), 300 tkr. Detta ger
kommunens invånare en fast samlingspunkt, vilket idag saknas. Lokalen
kommer att vara tillgänglig för alla typer av föreningar och målgrupper.
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Storlek på utdelning Krokomsbostäder AB
Detta förslag till utdelning har värderats av bolagets styrelse som lämnat ett
skriftligt yttrande, där man inte ser några hinder för utdelning enligt
förslaget.
Bolagets revisor har också yttrat sig.
Med dessa yttranden som underlag kan kommunfullmäktige besluta om att
begära utdelning från bolaget.
Därefter ska utdelningen fastställas vid en extra bolagsstämma.
Bolagets styrelse kallar till denna stämma.
Datum för bolagsstämman bör inte vara tidigare än dag då
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen den 11 september 2019, § 157
Tjänsteutlåtande 10 september 2019
Uttalande från bolagets revisor 10 september 2019
Uttalande från styrelsen i Krokomsbostäder AB 4 september 2019
Protokoll för Krokomsbostäder AB, § 50, 30 augusti 2019
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen den 28 augusti 2019, § 134
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår avslag till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
begär utdelning från Krokoms bostäder AB med 1.200 tkr enligt förslag,
(under förutsättning att bolagets revisor uttalat sig utan skäl emot en
utdelning).
Till det har kommit förslag till avslag till förslaget.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
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Storlek på utdelning Krokomsbostäder AB
Beslutsgång (forts)
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Omröstning begärs
De som föreslår bifall till grundförslaget röstar Ja och de som föreslår avslag
till grundförslaget röstar Nej.
Med 33 Ja och 4 Nej finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Dnr 2019-000221

Förändringsmål 2020
Kort sammanfattning
Rambudget 2020 antogs av fullmäktige i juni och nu ska förändringsmålen
antas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar följande förändringsmål för 2020:
Effektmål:


Antalet invånare ska utvecklas till minst:
• 15 225 år 2020
• 15 300 år 2021
• 15 600 år 2022



Utbud och bredd av bostäder ska öka



Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten
samt den upplevda smidigheten ska öka



Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka



Med utgångspunkt från Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och
rättvis kommun med fokus på
- minskat miljö- och klimatavtryck
- förbättrad hälsa för både den äldre och yngre åldersgruppen



Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens
utveckling ska öka



Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka

Processmål:


Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och
utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning



Förbättrad kostnadskontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra
kostnadsmedvetenhet och förändring

_____________________________________________________________
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Förändringsmål 2020
Deltar inte i beslutet
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
_____
Beskrivning av ärendet
I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att flytta beslut om förändringsmål
för 2020 från sammanträdet i juni till sammanträdet i september.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 11 september 2019, § 150
Utlåtande 28 augusti 2019
Samverkanspartierna förslag till förändringsmål 2020
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Niklas Rhodin, S, och Marie Svensson, V, yttrar sig.
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Förändringsmål 2020
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar följande förändringsmål för 2020:
Effektmål:


Antalet invånare ska utvecklas till minst:
• 15 225 år 2020
• 15 300 år 2021
• 15 600 år 2022



Utbud och bredd av bostäder ska öka



Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten
samt den upplevda smidigheten ska öka



Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka



Med utgångspunkt från Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och
rättvis kommun med fokus på
- minskat miljö- och klimatavtryck
- förbättrad hälsa för både den äldre och yngre åldersgruppen



Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens
utveckling ska öka



Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka

Processmål:


Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och
utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning



Förbättrad kostnadskontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra
kostnadsmedvetenhet och förändring

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
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Förändringsmål 2020
Kopia till
Nämnderna
Kvalitetssamordningsgruppen
Kommunledningsgruppen
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Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kjell Brickman, S, utses till ersättande lekmannarevisor i
Jämtidrottshallen i Ås AB
2

Kjell Sundholm, Kd och Peter Johansson, C, utses till ersättare i
Jämtidrottshallen i Ås AB

3

Julius Wallins, S, avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden
och ersättare i Krokomsbostäder AB godkänns.

4

Ylwa Salomonsson, S, väljs som ny ledamot i socialnämnden efter
Julius Wallin, S.

5

Eva-Lena Bloms, Jvk avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i
valberedningen godkänns.

6

Niclas Höglund, Jvk, väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter EvaLena Blom, Jvk.

7

Evert Jonsson, Jvk, väljs som ny ledamot i valberedningen efter EvaLena Blom, Jvk.

8

Lisa Sallins, M, avsägelse till uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen och som lekmannarevisor i Krokomsbostäder
godkänns.

9

Gunnar Heibring, C, väljs som ledamot i kommunrevisionen efter Lisa
Sallin, M.

10 Gunnar Heibring, C, väljs som lekmannarevisor i Krokomsbostäder AB
efter Lisa Sallin, M.
11 Hefal Ahmads, V, avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige godkänns.
12 Anna Mattiassons, V, avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige godkänns.
13 Josefin Arnsäters, Kd, avsägelse som nämndeman godkänns.
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Valärenden
13 Inga-Lill Olsson, C, väljs till ny nämndeman till och med 31 december
2019 istället för Josefin Arnsäter, Kd.
14 Björn Hammarberg, M, väljs till ombud i Peak Region.
15 Till nämndemän, för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023, väljs
Mats Larson, C, Elisabeth Svensson, -, Inga-Lill Olsson, C, Ritva Bring,
S, Annika Hansson, S, Leif Jonsson, S, Frida Skoog, M, Carl-Oscar
Fransson, M, Jörgen Blom, V, och Madeleine Reppe, Sd.
___________________________________________________________
Kjell Brickman, S, föreslås till ersättande lekmannarevisor i
Jämtidrottshallen i Ås AB.
Efter fråga på att välja Kjell Brickman, S, till ersättande lekmannarevisor för
Jämtidrottshallen i Ås AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kjell Sundholm, Kd och Peter Johansson, C, föreslås till ersättare i
Jämtidrottshallen i Ås AB.
Efter fråga på att välja Kjell Sundholm, Kd, och Peter Johansson, C, som
ersättare i Jämtidrottshallen i Ås AB finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Julius Wallins, S, avsäger sig uppdrag som ledamot i socialnämnden och
ersättare i Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på Julius Wallins, S, avsägelser finner ordförande att
kommunfullmäktige godkänner dessa.
_____
Ylwa Salomonsson, S, föreslås som ny ledamot i socialnämnden efter Julius
Wallin, S.
Efter fråga på att välja Ylwa Salomonsson, S, till ny ledamot i
socialnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
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Valärenden
Eva-Lena Bloms, Jvk, säger ifrån sig uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i
valberedningen.
Efter fråga på Eva-Lena Bloms, Jvk, avsägelser finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Niclas Höglund, Jvk, föreslås till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Eva
Lena Blom, Jvk.
Efter fråga på att välja Niclas Höglund, Jvk, till ny ledamot i
kommunstyrelsen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Evert Jonsson, Jvk, föreslås som ny ledamot i valberedningen efter Eva-Lena
Blom, Jvk.
Efter fråga på att välja Evert Jonsson, Jvk, till ny ledamot i valberedningen
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Lisa Sallins, M, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen
och som lekmannarevisor i Krokomsbostäder.
Efter fråga på Lisa Sallins, M, avsägelser finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Gunnar Heibring, C, föreslås som ny ledamot i kommunrevisionen efter Lisa
Sallin, M.
Efter fråga på att välja Gunnar Heibring, C, som ny ledamot i
kommunrevisionen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Gunnar Heibring, C, föreslås som lekmannarevisor i Krokomsbostäder AB
efter Lisa Sallin, M.
Efter fråga på att välja Gunnar Heibring, C, som lekmannarevisor i
Krokomsbostäder AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Hefal Ahmad, V, avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Efter fråga på att godkänna Hefal Ahmads, V, avsägelse finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Anna Mattiassons, V, säger ifrån sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Efter fråga på att godkänna Anna Mattiassons, V, avsägelse finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Josefin Arnsäters, Kd säger ifrån sig uppdraget som nämndeman.
Efter fråga på att godkänna Josefin Arnsäters, Kd avsägelse finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Inga-Lill Olsson, C, föreslås till ny nämndeman till och med 31 december
2019 istället för Josefin Arnsäter, Kd.
Efter fråga på att välja Inga-Lill Olsson, C, till ny nämndeman finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Björn Hammarberg, M, föreslår till ombud i Peak Region.
Efter fråga på att välja Björn Hammarberg, M, till ombud i Peak Region
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Valärenden
Till nämndemän, 1 januari 2020 – 31 december 2023, föreslås
Mats Larson, C
Elisabeth Svensson, Inga-Lill Olsson, C
Ritva Bring, S
Annika Hansson, S
Leif Jonsson, S
Frida Skoog, M
Carl-Oscar Fransson, M
Jörgen Blom, V
Madeleine Reppe, Sd
Efter fråga på att välja ovan föreslagna till nämndemän finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Val kvar att göra vid nästa kommunfullmäktige;
Ersättare i bygg- och miljönämnden för S
Ersättare i socialnämnden för S
Ersättare i socialnämnden för S, efter Ylwa Salomonsson som flyttats upp
som ledamot
Ersättare i Krokomsbostäder AB för S
_____
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Kopia till
De som har avsagt sig
De valda
Berörda nämnder
Peak Region
Krokomsbostäder AB
Gruppledare för S
Östersunds tingsrätt tillsammans med övriga begärda personuppgifter på
nämndemän
Birgitta Eriksson, kansliet
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Frågor
Jan Englund, SD, frågar socialnämndens ordförande Andreas Karlsson, C,
om socialnämndens rejält överskridna budgetramar.
Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar
Halvårsbokslutet för Socialförvaltningen visar på ett underskott på 25644tkr.
Prognosen för IFO pekar mot ett underskott på kring 9,5 miljoner.
I synnerhet handlar det om ökat antal placeringar och antalet
orosanmälningar som ökade med 20 %. (17% i antalet personer). Flera av
orosanmälningarna leder till utredningar och en del av utredningarna leder
till att barn blir placerade.
En våg av tunga droger har under våren/sommaren eskalerat i Krokom som
lett till ett flertal placeringar.
Stöd och service har nu en prognos på minus 9 miljoner där vi har fler med
större behov.
Fortfarande utmaningar med kostnadsövervältringen från FK
Ej budgeterade externa placeringar cirka 1.6 mkr.
Ej fullt budgeterad bemanning avseende en brukare cirka 2.5 mkr
Cirka 1 mkr budgeterat i förhöjd ersättning från Försäkringskassan som
verkar utebli.
Hälsa och sjukvård har haft bekymmer med sjukskrivning/bemanning och
där drar stafettpersonal upp kostnaderna och visar på ett prognostiserat
underskott på 3,48 miljoner
Vi ser tillskott också
Ett från staten på 800 000
Ytterligare tillskott från KS på ca 1,3 miljoner på grund av ex. Smedjan
_____
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Jan Englund, SD, frågar Karin Jonsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om underhållsskulden, kommunens fastigheter i egen ägo, skolor,
förskolor och andra lokalbyggnader. Några har tvingats rivas i förtid och
andra har tvingats till dyrbara helreparationer, exempelvis Ås skola och
andra som står på tur. Underhållsskulden är beräknad och uppskattas till 400
mnkr.
Karin Jonsson, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar att
samhällsbyggnadsnämnden har skrivit ett svar som behandlades i nämnden
den 12 september och som sedan har skickats till revisorerna.
I korthet beskriver svaret att;
-

Förvaltningen har skaffat ett systemstöd för att få bättre kontroll och
överblick över underhållsplaner och besiktningar.

-

Nämnden har fört in besiktningarna som en uppföljningspunkt i
internkontrollplanen för att få en systematisk uppföljning av att de
genomförs.

-

År 2019 ökade samhällsbyggnads budgeten för värdehöjande underhåll
med 4 mnkr till totalt 9 mnkr och underhållsbudgeten med 0,5 mnkr till
totalt 2,5 mnkr. Budgetökningen motsvarar 4,5 mnkr eller 64 %. Med
den utökade budgeten kan besiktningar och insatser genomföras i en helt
annan omfattning än tidigare år.

-

För att säkra ett bra och effektivt samarbete med Krokomsbostäder AB
genomförs regelbundna förvaltarträffar där underhållsplaner och insatser
diskuteras.

_____
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Marie Svensson, V, frågar Karin Jonsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om lekmiljöer vid flera av kommunens förskolor. För en månad
sedan genomfördes säkerhetsinspektioner på flera av kommunens förskolor.
Lekmiljöer spärrades av, som ansågs undermåliga. Det är viktigt att
säkerheten prioriteras. Vad har hänt efter det? Lekmiljöerna står kvar,
avspärrningarna har ramlat bort. Vad är kommunens plan, ska man åtgärda
de lekmiljöer som går att laga och plocka resten? Hur ser tidsplanen ut?
Kommer man att ersätta lekmiljöer som inte går att reparera?
Karin Jonsson, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, svarar att
det mesta är åtgärdat och där är avspärrningarna borttagna.
Lekutrustning som fortsatt är avspärrad är:
● Alla "hemmasnickrade" konstruktioner
● Lappset ställningen på skolan i Nälden
● Klätterställningen i Tulleråsen.
Hanteringen av alla "hemmasnickrade" konstruktioner måste redas ut och de
är fortsatt avspärrade.
När det gäller lappsetställningen i Nälden samt klätterställningen i
Tulleråsen så kommer dessa att monteras ner när det finns budgetutrymme
för detta. 500 tkr budgeteras varje år för utemiljöer på förskolor och skolor.
Pengarna prioriteras i dialog mellan tjänstemän i Barn- och
ungdomsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
Marie Svensson, V, frågar socialnämndens ordförande om det finns
hemlösa i Krokoms kommun.
Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar att det nog kan
finnas hemlösa i Krokoms kommun.
Avseende Krokom är situationen:
Situation 1: Akut hemlösa personen. Inga kända idag
Situation 2: Personer från institutionsvistelse och stödboende. I princip alla
fall så finns det klara boendelösningar inom 3 månader från utskrivning.
Situation 3: : Långsiktiga boendelösningar för personen med extra behov.
Kommunen har 12 st boendesociala kontrakt i nuläget.
Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende då personen bor tillfälligt och
kontraktslöst hos kompisar/bekanta. Kommunen har ingen kunskap kring
detta men det finns säkert.
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Frågor
Socialstyrelsen har en bred definition av hemlöshet som omfattar fyra olika
situationer som personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid.
Att definiera hemlöshet är ett sätt att kategorisera problematiken och att
ringa in olika situationer som en enskild person kan befinna sig i.
För att kunna följa utvecklingen av hemlösheten är det centralt att samma
definition används. De olika hemlöshetssituationerna omfattar allt från att
personer är i akut brist på tak över huvudet till mer långsiktiga boendeformer
inom den sekundära bostadsmarknaden. Definitionen av de fyra
situationerna som används 2017 är i princip densamma som vid den senaste
kartläggningen 2011. Några uppdateringar har gjorts vad gäller typ av och
benämningar på vissa boenden i situation 1–3.
Här beskrivs de fyra olika situationerna av hemlösheten som Socialstyrelsen
har försökt att kartlägga
Situation 1: Akut hemlöshet. Personen är hänvisad till akutboende, härbärge,
jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också personer
som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller
motsvarande.
Situation 2: Institutionsvistelse och stödboende. Personen är antingen
intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och
boende (HVB), ett familjehem eller en SiS-institution1, eller bor på ett
stödboende som drivs av socialtjänst/hälso- och sjukvård. Personen ska flytta
därifrån inom tre månader efter mätveckan, men har inte någon egen bostad
ordnad inför flytten eller utskrivningen. Hit räknas även de personer som
skulle ha skrivits ut eller flyttat, men som är kvar på grund av att de inte har
någon egen bostad ordnad.
Situation 3: Långsiktiga boendelösningar. Personen bor i en av kommunen
(socialtjänsten) ordnad boendelösning såsom försökslägenhet,
träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på
grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bo-stadsmarknaden.
Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal (eller
kontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.
Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende. Personen bor tillfälligt och
kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt
(max tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt
hos en privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt
med personen av detta skäl och kände till att denna hemlöshetssituation
gällde under den aktuella mätveckan.
_____
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Marie Svensson, V, frågar Andreas Karlsson, C, socialnämndens
ordförande om nästa särskilda boende. När beslutet om upphandling av nästa
särskilda boende togs i juni framgick det inte hur många platser boendet ska
bestå av, vet man nu hur många platser boendet ska ha?
Har man utrett vad beslutet i juni faktiskt innebär, är det ett ramavtal,
totalentreprenad, eller fristående bygge och drift?
Hur ser tidsplanen ut för nästa särskilda boende, upphandling, anbud, när ska
det stå på plats för inflyttning?
Andreas Karlsson, C, socialnämndens ordförande svarar att det vet man
inte i nuläget utifrån att kommunen kommer att upphandla särskilda boendeplatser och i den upphandlingen kan det visa sig att det finns olika skäl till att
inte låsa sig på ett visst antal platser än.
Det står i fullmäktiges beslut om att det skall vara upphandla platser och
något annat är inte sagt.
Tidsplanen är inte satt ännu.
Kommunen har startat ett arbete med Östersunds kommun där vi ser hur vi
kan samverka kring äldreboendefrågor och avtal mellan varandra som är
intressant, innan vi bestämmer datum.
_____
Maria Jacobsson, S, frågar Karin Jonsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om Allaktivitetshall i Änge. Det har nu gått ett år sedan
samhällsbyggnads fick mitt förslag om ny placering av allaktivitetshall i
Änge. Var ligger ni i processen och varför snabbas inte ärendet upp?
Karin Jonsson, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar att
den föreslagna platsen är avsedd för bostadsändamål och kräver planändring
innan en allaktivitetshall kan byggas. Kommunen har beslutat pröva detta
men Länsstyrelsen har meddelat att utredningar måste göras för att kunna ta
ställning. Utredningarna bedöms kosta drygt 400 tusen kronor. Det bedöms
tveksamt att utredningarna kommer att visa att det är möjligt att genomföra
en planändring som möjliggör en byggnad av sporthall. Därutöver pågår
arbete med att söka alternativ vattentäkt för Änge samhälle. I väntan på detta
avvaktar arbetet med den alternativa placeringen.
_____
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Maria Jacobsson, S, frågar Karin Jonsson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om företagarna i Änge. Företagarna i Änge vill bygga ut sina
verksamheter, hur hjälper kommunen dem att komma vidare? Det känns som
om utvecklingen i de yttre delarna inte prioriteras av de styrande i
kommunen.
Karin Jonsson, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar
Tvärt om, detta är högt prioriterat. Vi inväntar för tillfället nödvändiga
utredningar.
Det har varit ett flertal möten med företagare i Änge och andra aktörer,
exempelvis Trafikverket, där det tydliggjorts hur de vill bygga ut och vad
som krävs för att åstadkomma det.
Kommunen har initierat en ändring av befintlig detaljplan för att kunna möta
företagarnas behov då det i dag inte är möjligt att bygga ut i befintlig
detaljplan.
På grund av vattenskyddsområdet så har kommunen beställt geoteknisk
undersökning för att se om det är möjligt att bygga ut på platsen. Kommunen
har beslutat ta kostnaden för detta då vattenskyddsområdet medför
olägenheter som tillfaller fastighetsägare och en utbyggnad bedöms
prioriterad och angelägen.
SABY vill möjliggöra en utbyggnad så snart som möjligt och prioriterar
ärendet. Just nu ligger förfrågan hos geotekniker för provborrning.
_____
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Sammanträdesdatum

24 september 2019

Kommunfullmäktige

Kf § 75

Dnr 2019-000062

Meddelanden
Dnr 22
1 Socialnämnden: protokollsutdrag 190610, § 93, Rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2019
2

3

4

Krokomsbostäder AB: protokoll 190610, bolagsstämma 190610,
avgående styrelse, ny styrelse, protokoll 190830
Dnr 28
Samordningsförbundet Jämtlands län: tertialuppföljning 190430
Dnr KS 18/260
Överförmyndarnämnden: protokollsutdrag från Gemensam
överförmyndarnämnd 190620 § 21, Arvodesriktlinjer för den
gemensamma överförmyndarnämnden

Dnr KS 19/049
5 Naboer AB: protokoll med handlingar från årsstämma 190520 i Åre
6

Naboer AB: VD brev kvartal 2-2019

Dnr KS 19/100
7 Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: protokoll 190523
ordinarie föreningsstämma
8

Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: protokoll 190524
konstituerande styrelsesammanträde

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

Justerandes sign

Dnr KS 18/258
Motion – Satsning på härproduktion
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
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2

3

4

5

6

7

8
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Dnr KS 18/264
Motion – Flexiblare barnomsorg
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 18/265
Motion – Säkrare skolvägar
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast den 13 november 2019.
Dnr KS 19/009
Motion – Fjärrundervisning i moderna språk. Motionen remitteras
till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
senast i februari 2020.
Dnr KS 19/067
Motion – Bygglov över disk. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020.
Dnr KS 19/070
Motion – Planering för en bättre ekonomi för de äldre i kommunen.
Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020.
Dnr KS 19/071
Motion – Utökat brandvärn. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i februari
2020. Motionen remitteras till säkerhetssamordnare.
Dnr KS 19/072
Motion – Uppmuntran till fortbildning genom stipendium.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast i februari 2020. Motionen remitteras till
HR-chef.
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000062

Meddelanden
9

Dnr KS 19/098
Motion – Gällande nyetablering av fiskodling i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för svar i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.

Dnr KS 19/116
10 Motion – Sätt upp 16000 kvm solceller på kommunens fastigheter
till år 2030.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
för svar i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/161
11 Motion – Bygg en strandpark i Krokom. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/162
12 Motion – Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i kommunfullmäktige senast i maj 2020.
Dnr KS 19/163
13 Motion – En vattensäker kommun. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast i maj
2020.
Dnr KS 2019/205
14 Motion – Inrättande av demensteam. Motionen remitteras till
socialnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
Dnr KS 2019/204
15 Motion – Minnesgåva till alla anställda. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast juni
2020.
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Meddelanden
Dnr KS 19/026
16 Medborgarförslag – Trottoar Centralvägen mot Hälsocentral, skola
och förskola, Offerdal. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2019.
Dnr KS 19/033
17 Medborgarförslag – Kostnadsfri frukt på förmiddagen i samtliga
skolor i Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till barnoch utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2019.
Dnr KS 19/101
18 Medborgarförslag - Lokal, gamla matan på skolgården i Föllinge.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i oktober 2019.
Dnr KS 19/130
19 Medborgarförslag – Fotbollsplan och dylikt i Sånghusvallen.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/144
20 Medborgarförslag – Anlägg en småbåtshamn vid gamla brofästet.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/145
21 Medborgarförslag – Anlägg ett utegym i Krokomsviken.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv tar beslut, senast i november 2019.
Dnr KS 19/146
22 Medborgarförslag – Bygg en pumptrack och/eller en skatepark i
Björkparken. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut, senast i november 2019.
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Meddelanden
Dnr KS 19/150
23 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/164
24 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/165
25 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/166
26 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 19/167
27 Medborgarförslag – Säkerställ Kaxås skolas kvarvarande.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet, senast i november 2019.
Dnr KS 2019/108
28 Medborgarförslag – Rusta upp vägen mellan Änge och Stavre.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige senast den 27 februari 2020.
Dnr KS 2019/249
29 Medborgarförslag – Detaljplan av kommunens utredning ”Fördjupad
översiktsplan över Åsbygden”. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars
2020.
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Dnr 2019-000062

Meddelanden
Dnr KS 2019/271
30 Medborgarförslag – Kommunen uppmanas att inte diskriminera äldre.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/238
31 Medborgarförslag – Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning
på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor,
fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för, där
barn vistas? Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv svarar på förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 2019/296
32 Medborgarförslag – Parkeringstider Krokoms centrum.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv besvarar
förslaget senast i mars 2020.
Dnr KS 19/262
33 Motion – Marina i Krokomsviken. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen. Motionen ska vara besvarad i fullmäktige senast den
1 oktober 2020.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 76

Dnr 2019-000064

Avslutning
Ordförande tackar fullmäktige för ett väl genomfört sammanträde. Anette
Lihuvudh avtackas som kommunfullmäktiges sekreterare, för lång och
trogen tjänst.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§63 p 1 §63 N R §69

L
L
L
E

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

E

Ja

Nej

Ja

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E
E

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

L

Ja

Nej

Ja

Jäv

§71

Moderata samlingspartiet:
Björn Hammarberg
Jannike Hillding (Leif Holm)
Bengt Olofsson (Frida Skoog)
Carl-Oscar Fransson
Stina Kimselius
Leif Holm
Roland Larsamo
Frida Skoog

Centerpartiet:
Malin Bergman
Gunnar Hellström
Karin Jonsson
Hans Åsling (Maria Söderberg)
Karin Häggqvist (Tommy Lennartsson)
Andreas Karlsson
Astrid Lönn Jern
Peter Johansson
Karin Wallén
Bengt Nord
Lena Andersson
Harot Basil
Sarah Lundmark
Tommy Lennartsson
Maria Söderberg
Morgan Moverare
Mathias Friman
Andreas Axelsson

Kristdemokraterna:
Kjell Sundholm
Rasmus Ericsson
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Närvaro

Omröstningar
§63 p 1 §63 N R §69

L
L
L
L
L
L
L
L
L
(L)
L

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Ja
Ja
Jäv
Ja
Ja

Nej

Ja

Avstår

Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

Jäv
Jäv
Ja
Ja
Ja
Ja

E

Nej

Ja

Avstår

Ja

E

Nej

Ja

Avstår

Ja

L
L
E

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

L

Ja

Nej

Ja

Ja

§71

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Sture Hernerud
Niklas Rhodin
Maria Jacobsson
Annika Hansson
Mikael Karlsson
Erika Öhlin (Claes-Göran Bergh)
Leif Jonsson
Jenny Palin (Monica Dahlén)
Yvonne Rosvall
Peter Grundström
Katarina Rosberg
Claes-Göran Bergh fr o m 13.00, §§
Pia Hernerud
Gabriella Carlsson
Göran Eleklint
Sven Höckert
Carina Grahn Hellberg
Rolf Lilja
Monica Dahlén
Kjell Nilsson

Vänsterpartiet:
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Mona Puttick (Ulla-Greta Rexner)
Ulla-Greta Rexner
Krister Lundström

Miljöpartiet de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´
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Närvaro

Omröstningar
§63 p 1 §63 N R §69

§71

Sverigedemokraterna:
Ronny Karlsson (M Reppe fr o m 13.00)
Jan Englund
Claes Sundberg
Marcus Danielsson (Sune Sjöström)
Sune Sjöström
Madeleine Reppe

L
L
E
(E)

Nej
Avstår

Ja
Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

L

Nej

Ja

Avstår

Ja

Elisabeth Svensson

L

Ja

Nej

Ja

Nej

Vid upprop

31 L
8E

20 Ja
20 Nej
1 Avst
41

21 Nej
20 Ja

24 Ja
3 Nej
14 Avst
41

33 Ja
4 Nej

Jämtlands Väl Krokom:
Niclas Höglund
Evert Jonsson
Hanna Stenmark

Partilös:

39

41

37
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