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Ks § 71

Dnr 2021-000003

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande
ändringar:
Tillägg:


Upphandling Särskild kollektivtrafik

_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 72

Dnr 2021-000110

Budgetprocessen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Jonas Törngren, kommundirektör
informerar om tidplanen för budgetprocessen.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen tar del av
informationen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 73

Dnr 2021-000082

Nälden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Elisabeth Wickzell, projektledare


Tankar avseende process medborgardialog Nälden

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen tar del av
informationen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 74

Dnr 2020-000343

Policy Medborgardialog
Kort sammanfattning
Krokoms kommuns Strategi för medborgardialog har blivit inaktuell.
Förslaget är att den ersätts av en mer tidlös Policy Medborgardialog som
kompletteras med handfasta Riktlinjer Medborgardialog. Efter beslut i
kommunstyrelsen har policyn skickats på remiss till Krokoms kommuns
samtliga råd och nämnder. Förslaget till policy har justerats utifrån inkomna
synpunkter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till ny policy för medborgardialog.
Policyn ersätter befintlig strategi för medborgardialog.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Krokoms kommun har en strategi för medborgardialog som antogs av
kommunfullmäktige 28 september 2016. Strategin har blivit inaktuell. Bland
annat hänvisar den till gamla mål. Strategin uppfyller inte heller de krav på
en strategi som slås fast i Krokoms kommuns Riktlinjer för styrdokument
där det bland annat står ”Strategin pekar ut handlingsinriktningar och
långsiktiga mål men går inte in på hur man praktiskt ska agera.” Nuvarande
Strategi för medborgardialog är detaljerad viket bidragit till att den snabbt
blivit inaktuell.
Process
En dialog mellan kommunstyrelsens presidium och kommundirektör
resulterade i ett uppdrag till projektledare att ta fram förslag på uppdaterade
styrdokument för medborgardialog. Under hösten 2020 har projektledare
tillsammans med en utvecklingsgrupp för medborgardialog arbetat fram nya
förslag till Policy Medborgardialog och Riktlinjer Medborgardialog.
Utvecklingsgruppen har bestått av projektledare, utvecklingschef,
kommunikationschef och kommunsekreterare.
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Sammanträdesdatum

7 april 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 74 (forts)

Dnr 2020-000343

Policy Medborgardialog
Förslagen har förädlats i dialog med en referensgrupp med representanter för
samtliga förvaltningar och bygg och miljöavdelningen. I referensgruppen har
också samtliga medlemmar i Kvalsam (kommunens
kvalitetssamordningsgrupp) ingått. Projektledare har kontinuerligt
rapporterat till KS stab och KS presidium. Efter förslag från
kommunstyrelsen skickades föreslagen policy på remiss till kommunens
samtliga nämnder och råd. En justering av policyn har gjorts utifrån
remissrundan. Förändringen handlar om att ordet transparens kompletteras
med ordet öppenhet.
Förslag
Nuvarande Strategi för medborgardialog ersätts av en Policy
Medborgardialog. Målet med policyn är att tydliggöra varför Krokoms
kommun vill ha medborgardialog. Följande skrivning föreslås;
Medborgardialog i Krokoms kommun utgår från insikten att medborgarnas
kunskaper och engagemang är en tillgång för att forma framtidens kommun.
Systematisk medborgardialog ska bidra till att stärka demokratin och öka
effektiviteten. Medborgardialoger ska ske tidigt i beslutsprocessen, ge
utrymme för olika grupper och individer att komma till tals och
kännetecknas av transparens/öppenhet. Vid medborgardialoger tydliggörs
vilken delaktighet medborgarna kan förvänta sig i den aktuella frågan.
Policyn kompletteras av Riktlinjer Medborgardialog. Dessa riktlinjer ger
konkret stöd för de som ska genomföra medborgardialog.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 mars 2021
Strategi medborgardialog kommunfullmäktige 28 september 2016
Kommunstyrelsen 26 januari 2021, § 4
Remissvar
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till ny policy för medborgardialog.
Policyn ersätter befintlig strategi för medborgardialog.
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Kommunstyrelsen

Ks § 74 (forts)

Dnr 2020-000343

Policy Medborgardialog
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ks § 75

Dnr 2020-000342

Riktlinjer för medborgardialog
Kort sammanfattning
Krokoms kommun vill bedriva medborgardialog som är systematisk,
kännetecknas av transparens/öppenhet och där det är tydligt vilken
delaktighet medborgare kan förvänta sig i olika frågor. För att detta ska vara
möjligt behövs tydliga och väl förankrade riktlinjer. Förslaget är att dessa
riktlinjer stegvis förädlas under en ettårig testperiod. Kommunstyrelsens
presidium föreslås leda processen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om en testperiod för Riktlinjer
Medborgardialog under perioden 15 april 2021 till 15 april 2022.
2. Riktlinjer Medborgardialog daterade 210315, tillämpas och förädlas
under testperioden.
3. Kommunstyrelsens presidium får mandat att leda processen och besluta
om justeringar av riktlinjerna under testperioden.
4. Politikernas roll, både styrande och opposition, i medborgardialoger ska
tydliggöras.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Under hösten 2020 har projektledare tillsammans med en utvecklingsgrupp
för medborgardialog arbetat fram förslag till Riktlinjer Medborgardialog.
Utvecklingsgruppen har bestått av projektledare, utvecklingschef,
kommunikationschef och kommunsekreterare.
Föreslagna metoder är antingen hämtade från de metoder som
rekommenderas av Sveriges Kommuner och Regioner eller är metoder som
redan har testats i Krokoms kommun. Metoder för medborgardialoger som är
möjliga att genomföra till en relativt låg kostnad har förordats.
Förslagen har förädlats i dialog med en referensgrupp med representanter för
samtliga förvaltningar och bygg- och miljöavdelningen.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 75 (forts)

Dnr 2020-000342

Riktlinjer för medborgardialog
I referensgruppen har också samtliga medlemmar i Kvalsam (kommunens
kvalitetssamordningsgrupp) ingått.
Projektledare har kontinuerligt rapporterat till KS stab och KS presidium.
Efter förslag från kommunstyrelsen skickades föreslagna riktlinjer på remiss
till kommunens samtliga nämnder och råd.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 mars 2021
Riktlinjer Medborgardialog 210315
Remissvar
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår att politikernas roll, både styrande och
opposition, i medborgardialoger ska tydliggöras.
Björn Hammarberg, M och Karin Jonsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
om en testperiod för Riktlinjer Medborgardialog under perioden 15 april
2021 till 15 april 2022. Riktlinjer Medborgardialog daterade 210315,
tillämpas och förädlas under testperioden. Kommunstyrelsens presidium får
mandat att leda processen och besluta om justeringar av riktlinjerna under
testperioden.
Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
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Kommunstyrelsen

Ks § 75 (forts)

Dnr 2020-000342

Riktlinjer för medborgardialog
_____
Kopia till
Elisabeth Wickzell, projektledare, inklusive Riktlinjer Medborgardialog
daterade 210315
Samtliga nämnder, inklusive Riktlinjer Medborgardialog daterade 210315
Sofie Eén, kommunsekreterare, för vidarebefodran till Kvalsam, inklusive
Riktlinjer Medborgardialog daterade 210315

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 76

Dnr 2020-000184

Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete
inom välfärdsyrken
Kort sammanfattning
Markus Danielsson, Ronny Karlsson, Jan Englund, Clas Sundberg
Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
där de yrkar på att kommunen ska följa socialstyrelsens rekommendationer
om krav på språkkunskaper, ta fram språktest, genomföra språklyft för viss
befintlig personal samt utreda resursmässiga förutsättningar till
språkutbildning för nyanlända med bristande språkkunskaper.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att;
a. krav på språkkunskaper vid anställning till berörda befattningar
redan finns
b. språktest bedöms som tidskrävande, kostsamt och med osäker
effekt
c. åtgärder redan genomförs för att säkerställa att befintlig personal
har tillräckliga språkkunskaper
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Markus Danielsson, Ronny Karlsson, Jan Englund, Clas Sundberg
Sverigedemokraterna, yrkar i en motion;





Justerandes sign

att berörda förvaltningar följer socialstyrelsens rekommendationer om
krav på språkkunskaper vid anställning.
att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag, att tillsammans med
utbildningsförvaltningen snarast ta fram ett språktest, som kan styrka en
tillräckligt hög nivå i det svenska språket.
att ge omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
snarast ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgsoch utbildningspersonal som inte har tillräckliga svenskspråkiga
kunskaper.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 76 (forts)

Dnr 2020-000184

Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete
inom välfärdsyrken


att kommunen snarast utreder de resursmässiga förutsättningarna för att
ge de nyanlända med bristande språkkunskaper en utbildning som
motsvarar socialstyrelsens rekommendation: svenska som andraspråk på
gymnasienivå.

Att ta fram en plan för ett språktest som ska genomföras i samtliga
rekryteringar till omsorgs- och utbildningsyrken, samt det administrativa
arbetet som krävs för att genomföra detta inför varje anställning bedöms som
tidskrävande, kostsamt och med osäker effekt. Effekten blir osäker då det
kan finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper.
Kunskapsrekommendationer finns dessutom redan framtagna av
Socialstyrelsen och dessa följs av berörda verksamheter.
Nuvarande rekryteringsprocess inom Krokoms kommun bedöms som
tillräcklig för att göra bra rekryteringar. Språkkunskap ingår redan, som en
av bedömningsgrunderna, i nuvarande rekryteringsprocess.
Berörda verksamheter genomför idag en rad åtgärder för att säkerställa att
befintlig personal har tillräckliga språkkunskaper.
Inom vård och omsorg genomförs Äldreomsorgslyftet, där även ett särskilt
språktest kopplat till befintliga utbildningar genomförs. Språkutbildning
kompletteras vid behov. I Äldreomsorgslyftet ingår även svenska som
andraspråk och samhällskunskap. Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning
vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen innebär
statligt stöd för lön till medarbetare som utbildar sig till vårdbiträde eller
undersköterska.
Inom vård och omsorg har även påbörjats arbete med att ta fram en plan för
att säkerställa nödvändiga språkkunskaper hos befintlig personal. Till
exempel utreds möjlighet till språkombud.
Inom enheten Språk och integration finns krav på studiehandledares
språkkompetens motsvarande svenska som andraspråk 3, vilket innebär
grundläggande behörighet till vidare utbildning. Detta är en förutsättning för
att klara arbetet som språkstöd för elever i samtliga ämnen på alla nivåer i
grundskolan.
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Ks § 76 (forts)

Dnr 2020-000184

Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete
inom välfärdsyrken
Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett kontinuerligt arbete med
att stärka medarbetarnas svenska genom fortbildning och kollegialt lärande.
Detta med utgångspunkt i svensk litteratur kring pedagogik och
språkinlärning.
Utbildning kan vid konstaterat behov genomföras via Lärcentrum,
kommunens enhet för vuxenutbildning. Det gäller både anställda samt
innevånare i Krokoms kommun. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 mars 2021
Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att;
a. krav på språkkunskaper vid anställning till berörda befattningar redan
finns
b. språktest bedöms som tidskrävande, kostsamt och med osäker effekt
c. åtgärder redan genomförs för att säkerställa att befintlig personal har
tillräckliga språkkunskaper
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 76 (forts)

Dnr 2020-000184

Motion - Inför språkkrav för anställning och arbete
inom välfärdsyrken
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ks § 77

Dnr 2020-000221

Motion - angående alkohol och drogbekämpning
Kort sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen angående alkohol
och drogbekämpning och föreslår att den avslås.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning och lägger inte något eget
förslag till beslut.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 23 februari 2021, §
11.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 210324
Barn- och utbildningsnämnden den 23 februari 2021
Motion – angående alkohol och drogbekämpning
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen har
ingen annan uppfattning och lägger inte något eget förslag till beslut.
Till det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion - angående alkohol och drogbekämpning
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000080

Äldres hälsa
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, informerar om det riktade statsbidraget
och presenterar förslag på hur kommunen kan få en friskare äldre
befolkning.
Ärendet lyfts igen på kommunstyrelsen den 21 april 2021.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Jonsson, C, föreslår att kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen tar del av
informationen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 79

Dnr 2021-000022

Finansieringsansökan 2021, Ung Företagsamhet
Jämtland
Kort sammanfattning
Ung företagsamhet har sökt finansiering från kommunen för deras
verksamhet 2021. Näringslivsenheten föreslår att kommunen beviljar sökt
belopp som fastställts till 56 123 kronor utifrån en beräkningsmodell på 3.75
kronor/invånare. Beräkningsmodellen är baserat på invånarantal kvartal 4
2019. Ung företagsamhet har en viktig roll för att inspirera och uppmuntra
unga att testa på att driva företag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Ung företagsamhet under
2021 med 56 123 kronor. Medel tas ur stadsbidrag för ett förbättrat
företagsklimat.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ung företagsamhet har skickat en ansökan om medfinansiering av deras
verksamhet för år 2021. Krokoms kommun har under många år finansierat
Ung företagsamhet.
Ung företagsamhet skriver i sin ansökan att de har ett stort engagemang av
UF-företagande i Krokoms kommun. De vill fortsätta att bygga på det och
utveckla ännu mer så fler elever får möjlighet att driva UF-företag. De för en
nära dialog med skolorna och hjälper till där det behövs i
processutbildningen för att den goda kontakten ska fortsätta att upprätthållas.
En annan stor del som de håller på att utveckla är deras arbete mot
grundskolan. I dag har de nio registrerade grundskolelärare/SYVare som de
önskar ska bli ännu fler för att öka antalet grundskolelever som får arbeta
med UF´s läromedel kring entreprenörskap. Trångsvikens skola ska till
HT21 starta upp ett stort arbete kring entreprenörskap.
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Finansieringsansökan 2021, Ung Företagsamhet
Jämtland
Läsåret 20-21 driver sammanlagt 82 elever som är bosatta i Krokoms
kommun ett UF-företag på något av länets gymnasier och på de tre
gymnasieskolorna JGY Torsta, JGY Wången och Dille Gårds
naturbruksgymnasium driver 94 stycken elever UF-företag.
Ung Företagsamhet Jämtland eftersträvar balans mellan privat och offentlig
finansiering En fördelningsnyckel för den kommunala delen av föreningens
finansiering med tydligare målfokus presenterades 2015. Modellen är
kopplad till vilken som är UF-elevernas hemkommun. Modellen innebär en
del "basfinansiering" grundad på antalet kommuninvånare och en rörlig del
kopplad till antal UF-elever på gymnasiet.
Näringslivsenhetens bedömning är att Ung företagsamhet har en väldigt
viktig verksamhet där många ungdomar från och i Krokoms kommun får
testa på att driva UF-företag och förhoppningsvis se företagandet som en
möjlighet i framtiden. Förra året finansierade kommunen Ung företagsamhet
med 60 000 kronor. Finansieringsmodellen är till detta läsår omarbetad. Den
nya finansieringsmodellen grundar sig på antal invånare i varje kommun
gånger ett framtaget pris om 3,75 kronor/invånare i gles landsbygdskommun
(Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre) och 4
kronor/invånare i stadsområde (Östersund). Den är fastslagen för två år 2021
och 2022.
Baserat på den nya finansieringsmodellen har kommunen fått en ansökan på
56 123 kronor.
Underlag för beslut
Näringslivsutskottet 24 mars 2021, § 14
Bilaga 1. Finansieringsansökan 2021, Ung företagsamhet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att medfinansiera Ung företagsamhet under 2021 med 56 123 kronor. Medel
tas ur stadsbidrag för ett förbättrat företagsklimat.
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Finansieringsansökan 2021, Ung Företagsamhet
Jämtland
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Ung företagsamhet i Jämtland
Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
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Upphandling Särskild kollektivtrafik
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att
kommunicera med Region Jämtland Härjedalen att de kan teckna avtal
med tilldelad leverantör under förutsättning att avtalspriset håller sig
inom given offert i enlighet med LOU:s regelverk.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Jäv
Maria Jacobsson, S, anmäler jäv.
_____
Reservation
Sture Hernerud, S, Annika Hansson, S, Marie Svensson, V och Niclas
Höglund, JVK, reserverar sig.
_____
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har blivit muntligt informerad om arbetslägets avseende
upphandlingen ”Särskild kollektivtrafik, fyra kommuner i Jämtlands län”.
Region Jämtland Härjedalen gör bedömningen att det i nuläget inte är en
framkomlig väg att avbryta upphandlingen ytterligare en gång utan vill
fortsätta processen med tecknande av avtal. Bedömningen baseras på tidigare
rättsliga utfall. Regionen bedömer också att det finns en tydlig offert som är
giltig och som ligger inom den prisnivå som kan anses rimlig.
Region Jämtland Härjedalen behöver en avsiktsförklaring från Krokoms
kommun för att kunna gå vidare och teckna avtal.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 april 2021
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Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Sture Hernerud, S, föreslår kommunstyrelsen föreslå Regionen att nuvarande
upphandling avbryts och att ny upphandling genomförs.
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Sture Herneruds, S, förslag.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Sture Herneruds, S, förslag.
Ronny Karlsson, SD och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommundirektören får i uppdrag att kommunicera med Region Jämtland
Härjedalen att de kan teckna avtal med tilldelad leverantör under
förutsättning att avtalspriset håller sig inom given offert i enlighet med
LOU:s regelverk.
Till det har kommit ett förslag från Sture Hernerud, S.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Omröstning begärs.
De som föreslår bifall till grundförslaget röstar Ja och de som föreslår bifall
till Sture Herneruds, S, förslag röstar Nej.
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Omröstningsresultat

Ja

Karin Jonsson, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Kjell Sundholm, KD
Sture Hernerud, S
Annika Hansson, S
Marie Svensson, V
Niclas Höglund, JVK
Ronny Karlsson, SD

X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X

Med 8 Ja och 4 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
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