SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-21

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Bergssalen, kommunkontoret, Svenstavik, samt på distans via Microsoft
Teams, måndagen den 21 juni 2021 kl. 15.00-15.28, 15.33-16.45.
Ajournering 15.28-15.33.

Beslutande

Enligt bilagd närvarolista.

Övriga deltagande

Daniel Gustafsson, IT-chef
Elin Ryd, nämndsekreterare
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Ingegerd Backlund, kommunsekreterare
Malin Skönström (M), revisorernas ordförande
Per Nauman (V), revisor
Ralf Westlund, kommundirektör
Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare
Kajsa Kårwik, folkhälsosamordnare, § 27

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Elektronisk justering 2021-06-24 kl. 09.00

Sekreterare

Ingegerd Backlund

Ordförande

Karin Paulsson (S)

Justerande

Bo Karlsson (C) och Annika Hagen (M)

Paragrafer 25-61

ANSLAG/BEVIS

Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala
anslagstavla. Besök www.berg.se för att nå anslagstavlan.

Protokollet expedierat

Utdragsbestyrkande

Sid 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-21
Kommunfullmäktige
§ 25
Godkännande av kallelse
Kommunfullmäktiges beslut
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Kommunfullmäktige godkänner kallelsen till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 26
Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande tillägg:
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45.
46.

Justerandes sign

Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram för driftsbudget 2021
Ansökan om investeringsmedel avseende ny förskola i Myre

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 27
Rapport från kommunledningen
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Kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard (S) informerar:
• Arbetslösheten i kommunen är i samma nivå som innan pandemin.
• Skol- och förskolelokaler planeras och byggs.
• Byggboom i Bergs kommun.
• Kommunen försöker hantera pandemin med utvecklingsögon och hoppas
på återgång till det normala framöver.
• Bergs kommun fyller 50 år i år. Med start 11 september kommer firande att
hållas på olika platser i kommunen. Information kommer på kommunens
hemsida, i annonsbladet och genom inbjudan i brevlådorna. Firandet
planeras utomhus med följande av eventuella restriktioner.
• Önskar en glad sommar med solglimtar i midsommarhelgen och lämnar
ordet till folkhälsoutvecklare Kajsa Kårwik som har en sommarutmaning
till beslutsfattarna:
• ”Friluftslivets år ska tillgängliggöra friluftslivet i kommunen. Många är i
startgroparna att starta upp aktiviteter i kommunen. Via Bergsliv kan ni
läsa om projektet Luften är fri, där det är ett tema för varje månad under
året. Äta ute, Sova ute och Jag har aldrig… är teman under juni, juli och
augusti. Utmaningen är att genomföra dessa under sommaren. Man gör en
eller flera och lägger ut under #sommarutmaningberg på sociala medier.
Kommunen har även startat upp Friluftslånet i cafeterian i Svenstahallen
där man gratis kan låna friluftsartiklar, såsom stand up paddleboards
(s.u.p.). Hör av er till Kajsa om ni har frågor, eller läs mer på Bergsliv.se.
Välkomna till en aktiv friluftssommar!”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

5

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 28
Information från revisorerna

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Revisorernas ordförande Malin Skönström (M) lämnar följande information:
• Revisorerna anser att kommunen har svårtolkade mål, vi har diskuterat
med kommundirektören om att byta målmodell till en mer lättolkad
modell.
• Svårt att sia om framtiden längre än 2022.
• Granskning av den interna kontrollen i samtliga nämnder visar på brister
och vi har gett rekommendationer till förändringar. Vi vill att svaren på
revisionsrapporterna sker i en slags dialog där svaren läses upp och
godkännes av fullmäktige.
• Till sist vill vi önska en glad, avslappnande och Coronafri sommar så ses vi
i höst!

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 29

Dnr KS 2021/112

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Vilka planer
finns för att nå det budgeterade resultatet för 2021?
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger interpellationssvaret till handlingarna.
Bakgrund

Jennie Klaesson (M) har den 24 april augusti lämnat in en interpellation till
utbildningsnämndens ordförande:
”Utbildningsnämndens prognostiserade resultat för 2021 visar för närvarande
på ett underskott på över 3 miljoner kronor. Hittills har majoriteten valt att
1) Inte justera ramarna för att ge utbildningsnämnden de förutsättningar de
behöver
2) Inte prioritera och fatta de beslut om vilka verksamheten som måste göra
besparingar.
På bordet finns just nu endast Moderaternas motion och förslag om att
tillskjuta medel från resultatet.
Vilka konkreta planer har Utbildningsnämndens ordförande för att nå det
budgeterade resultatet för 2021?”
Utbildningsnämndens ordförande Torsten Medalen (C) besvarar
interpellationen:
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”Till skillnad från många andra kommuner, har Bergs kommun under senare år
inte haft sparbeting inom förskola/skola. Det kan enkelt kontrolleras genom att
jämföra de senaste årens budgetar. 2019 har utbildningsnämnden en budget på
197,8 miljoner kronor. 2020 var budgeten på 207,8 miljoner och innevarande
års budget omfattar 220 miljoner. Bokslutet för 2019 slutade på 201 miljoner
och bokslutet för 2020 hamnade på 205 miljoner. Att budgetarbetet är ett
kvalificerat gissningsarbete, ser man när man jämför olika års budgetar med
boksluten.
En jämförelse mellan åren visar också att 2021 års budget innebär en höjning
från bokslutet 2020 på cirka 15 miljoner. Jämför vi istället med utfallet för
2019 har vi alltså höjt budgeten för utbildningsnämnden med 20 miljoner! Att
vi i Berg lägger mycket pengar på skolan, visar också att av landets 290
kommuner, hamnar Berg på åttonde plats när det gäller kostnaden per elev.
Trots den ordentliga uppräkningen av budget mellan 2020 och 2021,
beräknade förvaltning och rektorer att det skulle komma att fattas 3,5 miljoner
om inga förändringar vidtogs. Vid utbildningsnämndens sammanträde i januari
fick utbildningschefen i uppdrag att till nämndens sammanträde i mars
återkomma med förslag på åtgärder inom grundskolan och gymnasieskolan för
att verksamheten kan bedrivas inom budgetramen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 29, forts.
Vid sammanträdet i mars beslutade majoriteten (C och S) att anta några av de
förslag som då presenterades:
- Kvarvarande statsbidrag 1279 tkr tillförs nämnden 2021
- Fortbildning som ej går att jämföra p.g.a. Corona 500 tkr
- Toleransprojektet går inte heller att genomföra p.g.a. Corona 117 tkr
- Statsbidrag för utökad SYV omfördelas 124 tkr
Nämnden beslutade också att eftermajoritetens förslag att återkomma med
förslag hur återstoden ska finansieras, när en prognos för årets budgetutfall
presenterats. Prognosen visar ett underskott på cirka 2 miljoner, främst
beroende på ökade kostnader inom förskolan p.g.a. ökat barnantal.
Vid nämndens sammanträde andra juni beslutade en enig nämnd att hos KF
begära om en utökad ram för driftsbudgeten med två miljoner, för att täcka de
ökade kostnaderna inom förskolan. Dessutom fattade en enig nämnd beslut om
att av KF begära 1,1 miljoner ur investeringsbudgeten för etableringen av
Tillfälliga förskolelokaler i Myre.
Självfallet är det ett privilegium för oppositionen att inte behöva ta ansvar för
kommunens ekonomi. Utrymmet för populism är betydligt mer begränsat om
man har ansvar både för verksamheten och budgeten!
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Med detta svar har jag beskrivit hur vi inom majoriteten arbetat under
innevarande budgetår och även besvarat Jennie Klaessons två frågor.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 30

Dnr KS 2021/113

Interpellation till arbetsutskottets ordförande - Hur långt har
arbetet kommit med granskningen av samtliga ledamöters uttag
av arvoden och reseersättningar?
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger interpellationssvaret till handlingarna.
Bakgrund

Jennie Klaesson (M) har den 24 april augusti lämnat in en interpellation till
arbetsutskottets ordförande:
”Hur långt har arbetet med granskningen av samtliga ledamöters uttag av
arvoden och reseersättningar i enlighet med dnr KS 2020/281 kommit?”
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Mia Eriksson (S) besvarar
interpellationen:
”Motionen – Motion till kommunfullmäktige, inkom till kommunfullmäktiges
sammanträde 2020-11-26. Kommunfullmäktige beslutade att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning och yttrande. Enligt beslutad
tidplan ska ärendet beredas så att kommunfullmäktige kan ta beslut senast i
november 2021. (Dnr KS 2020/281).
Som du säkert sett så ligger svaret på motionen med i dagordningen på dagens
kommunfullmäktigesammanträde. Stabsavdelningen har arbetat skyndsamt
med att bereda ärendet.
En enig kommunstyrelse beslutade 2021-06-08 att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen. Innan dess har information också lämnats i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag så
kommer Stabsavdelningen att utreda samtliga årsarvoderade politikers arvoden
och övriga ersättningar för perioden 2019-01-01—2020-03-31. Vilket innebär
att man tittar på exakt samma period som tidigare granskning.
Avrapportering och redovisning kommer ske till kommunstyrelsens
arbetsutskott. Slutredovisning bedöms kunna ske eftersommaren under kvartal
tre.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 31

Dnr KS 2021/166

Inkommet medborgarförslag - Ändring av postort för Storhogna
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslag – Ändring av postort för
Storhogna, till kommunstyrelsen för beredning och yttrande.
Tidplan/Uppföljning

Bergs kommun har som mål i balanserade styrkorten att medborgarförslag ska
besvaras inom ett år från att förslaget lämnats in.
Bakgrund

I medborgarförslag inkommet den 11 juni 2021 föreslås att
kommunfullmäktige ska ansöka om ändring av postort/-område hos PostNord
så att Storhogna blir egen postort och att postområdesgränsen därmed ska
sammanfalla med kommun-/landskapsgränsen mellan Härjedalen och
Berg/Jämtland.
Beslutsunderlag

Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 14 juni 2021.
Medborgarförslag inkommet den 11 juni 2021.

Kopia till
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Kommunstyrelsen
Ingegerd Backlund, kommunsekreterare
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 32

Dnr KS 2020/252

Tilläggsanslag till revisionens budget 2021
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar uppjustera budget för verksamhet 120 –
Revisionen, med 80 tkr till 690 tkr avseende år 2021. Anslaget får fördelas
enligt revisorernas egen bedömning.
Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2020-11-26, § 96, budget för verksamhet 120
– Revisionen till 610 tkr, i enlighet med revisionens äskande.
På grund av ökade kostnader främst för sakkunnig revisor, yrkar
lekmannarevisorerna 2021-04-14 att revisionens budget uppjusteras avseende
år 2021 med 80 tkr för att uppgå till 690 tkr, samt därefter från och med år
2022 årligen följa vedertagen uppräkningsfaktor för att kunna genomföra årlig
granskning i enlighet med kommunallag och god sed.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att
revisionens yrkande om tilläggsanslag för 2021 bör bifallas.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 juni 2021.
Skrivelse från revisionen den 14 april 2021.
Kommunrevisionens beslut 2021-04-14, § 2.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-26, § 96.

Kopia till
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Revisorerna
Anna Aronsson, controller
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 33

Dnr KS 2021/111

Årsredovisning Bergs kommun 2020
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Bergs kommun
samt för kommunkoncernen.
2. Kommunfullmäktige avsätter 3 525 tkr av resultatet till
Resultatutjämningsreserven (RUR).
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
Bakgrund

Bokslut för Bergs kommun 2020 är upprättat. Av bokslutet framgår att
årsresultatet för 2020 är +9,3 mkr före jämförelsestörande poster och +8,9 mkr
efter jämförelsestörande poster. Kommunen har förbrukat 98,6 procent av
skatteintäkterna och statsbidragen, målet i 2020 års budget var att högst 99,9
procent av skatteintäkterna skulle förbrukas. Årets resultat var budgeterat till
+3,5 mkr, medan utfallet blev +9,3 mkr, en avvikelse med +5,8 mkr.
Beslutsunderlag

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020.
Granskningsrapport från KPMG gällande bokslut och årsredovisning per 31
december 2020.
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 68.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 24 maj 2021.
Årsredovisning 2020 Bergs kommun.
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Kopia till

Anna Aronsson, controller
Catrin Jönsson Wahlström, ekonom
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 34

Dnr KS 2021/111

Revisionsberättelse
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.
Bakgrund

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i Bergs kommun
har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer inte att styrelsens och nämndernas interna kontroll är helt
tillfredsställande och behöver utvecklas.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med av
fullmäktige beslutade finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt
med av fullmäktige beslutade verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse,
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning
för 2020.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2020.
Revisorernas redogörelse för år 2020.
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Kopia till

Anna Aronsson, controller
Catrin Jönsson Wahlström, ekonom
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör
Kommunstyrelsen
Nämnderna
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 35

Dnr KS 2021/111

Ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2020.
Revisorernas redogörelse för år 2020.
Årsredovisning 2020 Bergs kommun.

Kopia till
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Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Ralf Westlund, kommundirektör
Kommunstyrelsen
Nämnderna
Revisorerna

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 36

Dnr KS 2021/148

Preliminära budgetramar 2022-2024
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer preliminära budgetramar för 2022-2024 utifrån
beräkningar gjorda på 7060 invånare 1/11 2021, 7020 invånare 1/11 2022 och
6980 invånare 1/11 2023.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och socialnämnden
Fastighets- och IT-nämnden

2022
69,6 mkr
3,6 mkr
225,5 mkr
231,2 mkr
5,2 mkr

2023
69,9 mkr
3,6 mkr
226,7 mkr
232,4 mkr
5,3 mkr

2024
71,3 mkr
3,7 mkr
231,2 mkr
237,0 mkr
5,4 mkr

Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Den kommande fastställda budgeten för 2022.
Tidplan/Uppföljning

Budgetprocessen för 2022.
Bakgrund
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Föregående år präglades i hög utsträckning av pandemin, som medförde en
stor osäkerhet kring hur omfattande och under hur lång tid som
skatteunderlaget kommer att påverkas negativt till följd av Covid-19. Under
2020 så kompenserades kommunerna och regionerna i form av olika statliga
stöd såsom generella statsbidrag, ersättning för högre sjuklönekostnader samt
för kostnadstäckningar av kostnader som uppstått pga. pandemin för att mildra
de negativa konsekvenserna som det minskade skatteunderlaget medförde.
Dessa stöd kommer succesivt att minska och avvecklas, så även delar av de
extra stöden i form av generella statsbidrag.
De tidiga prognoserna i början av pandemin pekade på att de för kommuner
och regioner tuffaste åren kommer att vara 2021 samt 2022, medan det
tidsperspektivet reviderats till att i nuläget förutspås till 2022 och 2023.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förutspår en snabbåterhämtning av
ekonomin under andra halvåret 2021 i takt med att smittspridningen förutspås
att sjunka samtidigt som vaccinationsgraden kraftigt väntas öka under
sommaren, och som kommer att ge förutsättningar till att landet gradvis kan
öppnas upp och återgå till mera normala förhållanden igen. Efter den inledande
återhämtningen så förutspås takten på återhämtningen avta till en gradvis
långsammare takt, och först 2024 förväntas landets ekonomi vara på en
motsvarande nivå som den var innan pandemin bröt ut i början av 2020.
Landets sysselsättning kommer inte utvecklas i motsvarande takt som den
ekonomiska tillväxten, utan förväntas även de kommande åren ligga på en
förhållande hög nivå när det gäller procentuell arbetslöshet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 36, forts.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) så står landets kommunsektor
inför rejäla utmaningar den de kommande åren med anledning av att
kostnadsutvecklingsnivån för att bibehålla dagens välfärdsnivå förutspås öka i
en högre takt än intäkterna.
I slutet av denna planeringsperiod (2022-2024) prognostiserar SKR att
Sveriges kommunsektor endera behöver minska sina kostnader, alternativt att
staten tillskjuter generella statsbidrag, motsvarande 8 miljarder kronor för att
kommunerna ska kunna redovisa ett resultat som motsvarar kommunallagens
”God ekonomisk hushållning”. Procentuellt sett skulle det motsvara ca 6
miljoner kronor för Bergs kommun.
De senaste 12 åren har kommunen åstadkommit ca 100 mkr i ekonomiska
överskott vilket trots allt har gett oss relativt bra ekonomiska förutsättningar
när vi nu övergår i en period med något sämre ekonomiska förutsättningar.
Dessa grundläggande goda förutsättningar samt de under senare tid ökade
anslag av statsbidrag samt omfördelningar av de kommunala
utjämningsbidragen, så behöver kommunen trots det fortsätta att anpassa nivån
av kostnader i våra verksamheter utifrån givna ekonomiska förutsättningar i
form av skatteintäkter och statsbidrag.
Bland osäkerhetsfaktorerna för de kommande årens ekonomiska
planeringsförutsättningar finns främst vår egen befolkningsutveckling och om
vi kommer att kunna åstadkomma förutsättningar för att fortsätta den positiva
befolkningsökning som vi såg under 2020, samt hur världsekonomin kommer
att utvecklas och hur snabbt den kommer att kunna återhämta sig efter
pandemin.
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I de ekonomiska förutsättningarna som ligger till grund för de föreslagna
preliminära budgetramarna så finns en befolkningsminskning i kommunen
inräknad med 63 invånare inför 2022 samt en minskning med 40 invånare per
år inför 2023 och 2024.
Föreslagna budgetramar för 2022 innebär en generell uppräkning med 2,5%
för samtliga nämnder samt kommunstyrelsen jämfört med 2021, förutom för
Miljö- och byggnämnden där ägarsamrådet föreslagit motsvarande budgetram
som för 2021. Uppräkningen ska täcka kostnadsökningar för löneavtalsrörelsen
för 2022 samt för generella prisökningar av varor och tjänster.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 70.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 20 maj 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 36, forts.
Kopia till
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Utbildningsnämnden
Vård- och socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Fastighets- och IT-nämnden
Kommunstyrelsen
Avdelningschefer
Ekonomistöd
Lekmannarevisionen
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Ralf Westlund, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/5

Svar på medborgarförslag - Belysning vid
återvinningen/returstationen i Myrviken
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Bakgrund

I medborgarförslag inkommet den 8 januari 2021 föreslås att belysning sätts
upp på återvinningsstationen (ÅVS) i Myrviken och att behovet av belysning
på andra returstationer i kommunen också ses över.
ÅVS i Myrviken är belägen på kommunal mark och driftas, såsom övriga
återvinningsstationer, av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) och
dess entreprenör. Vägbelysningen i Myrviken sköts av Myrvikens
väglyseförening. Det kommunala bolaget Vatten och Miljöresurs AB ansvarar
för renhållningen i kommunen och därmed kommunikationen med FTI och
ansvaret för att se till att FTI uppfyller de krav de har på sig genom
producentansvaret.
Vatten och Miljöresurs AB har etablerat kontakt mellan väglyseföreningen i
Myrviken och FTI, och påtalat behovet av belysning vid ÅVS i Myrviken.
Bergs kommun förordar att återvinningsstationerna ska vara belysta så de går
att använda även kvällstid.
Beslutsunderlag
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Vatten och Miljöresurs kommentar den 16 juni 2021.
Tekniska chefens kommentar den 16 juni 2021.
Förslagsställarens kommentar till kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, § 51.
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, § 51.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 23 april 2021.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 5.
Medborgarförslag den 8 januari 2021.

Kopia till

Förslagsställaren
Myrvikens väglyseförening
FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB)
Jörgen Kristoffersson, teknisk chef
Robin Loo, avfallsstrateg, Vatten och Miljöresurs AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kf § 38

Dnr KS 2016/5

Svar på motion - En vattensäker kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen om att arbeta med ”En vattensäker
kommun”, då kommunen redan gör det mesta av det arbete som det innebär.
En certifiering medför avgifter och dessa pengar kan användas på bättre sätt.
Ansvarig

Tillväxtavdelningen
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Efter inkommen motion från Fanny Jonsson (M) om att Bergs kommun
ansluter sig till En vattensäker kommun som drivs av Svenska
livräddningssällskapet, har kommunen arbetat för att uppnå de
certifieringskrav som det innebär i syfte att det ska vara tryggt och säkert att
vistas vid våra vatten. Kommunen har kommit långt i sitt arbete och flera av
kriterierna arbetas det med i ordinarie verksamheter, såsom simundervisning
och livräddning i skolan, utbildad personal vid badanläggningar, flytvästdepåer
och räddningsutrustning vid badplatser.
Utvecklingsutskottet anser dock att de pengar det kostar att certifiera sig kan
användas på andra sätt som gör mer nytta i kommunen. Avsedda avgifter är
35 000 kr i certifiering per 4 år, anslutningsavgift om 15 000 kr, samt en årlig
kostnad om ca 20 000 kr.
Beslutsunderlag

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, § 52.
Tillväxtavdelningens tjänsteutlåtande den 12 mars 2021.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-15, § 8.
Motion från Moderaterna daterad den 8 januari 2016.

Kopia till

Fanny Jonsson, Moderaterna
Fredrik Åström, biträdande tillväxtchef
Kajsa Kårwik, folkhälsosamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/281

Svar på motion - Motion till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Stabsavdelningen kommer utreda
samtliga årsarvoderade politikers arvoden och övriga ersättningar för perioden
2019-01-01—2020-03-31.
Ansvarig

Jesper Tjulin
Finansiering

Finansiering ej nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Redovisning i arbetsutskottet sker under kvartal 3, 2021.
Bakgrund

Stabsavdelningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bereda motionen
från Jennie Klaesson (M). Utredning kommer ske enligt önskemål.
Begreppet ”alla” i motionens text avgränsas till de politiker som för den
aktuella perioden har årsarvode.
Avrapportering kommer ske till kommunstyrlens arbetsutskott.
Slutredovisning bedöms kunna ske efter sommaren under kvartal 3 (Q3).
Ingen extern hjälp kommer tas från revisorerna då det inte är förenligt med
kommunallagen. Utredningar av detta slag är en förvaltningsfråga.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 71.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 24 maj 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-15, § 213.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-26, § 93.
Motion daterad den 9 november 2020.

Kopia till

Jennie Klaesson, Moderaterna
Jesper Tjulin, stabschef

Justerandes sign
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Dnr KS 2021/70

Samlad skoldag
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inte gå vidare med förslaget om samlad
skoldag.
Ansvarig

Anneli Olofsson
Finansiering

Ej aktuell.
Tidplan/Uppföljning

Ej aktuell.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 i samband med budget
för 2020 att ge utbildningsavdelningen i uppdrag att utreda möjligheten för
samlad skoldag för kommunens högstadieskolor en dag per vecka. Denna
förlängning ska ge utrymme för kultur, idrott och/eller läxläsning för alla
elever i årskurs 7–9 oavsett resväg hem.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Ur ekonomiskt perspektiv går det endast att redogöra för del av kostnaderna
utifrån kända skolskjutsturer, den kostnaden beräknas öka med minst 635 tkr
per år. I ett redan ansträngt ekonomiskt läge bör inte förlängd skoldag
prioriteras. Tillkommer kostnader för fler turer i linjetrafik, för att fastställa
dessa anger Länstrafiken att kommunen behöver inkomma med förfrågan och
uppdrag som visar på aktuella turer att beräkna kostnad för.
Utbildningsavdelningens utredning ur verksamheternas perspektiv visar på
högre kostnader för resurser i skolan då skoldagen förlängs och elever behöver
tillsyn under längre tid, även antalet rastvakter behöver öka. Med nuvarande
timplan får lektionstiden plats med två kortare dagar per vecka, något utrymme
för andra inslag på samma veckotid finns dock ej. Utredningen visar även på
sämre förutsättningar för verksamheternas systematiska kvalitetsarbete och
lärarnas gemensamma planeringsarbete om den gemensamma konferens tiden
försvinner. Rektorerna förordar därmed ej förslaget i dagsläget. Om timplanen
förändras utifrån den pågående utredningen som regeringen tillsatt kan läget
komma att förändras.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, § 50.
Utbildningsnämndens beslut 2021-03-03, § 13.
Utbildningsavdelningens tjänsteutlåtande den 26 februari 2021.
Utbildningsnämndens beslut 2020-10-14, § 72.
Utbildningsnämndens beslut 2020-02-05, § 4.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-28, § 105.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 40, forts.
Kopia till
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Anneli Olofsson, utbildningschef
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Jerry Prestberg, rektor
Lena Hadarsson, rektor
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör
Utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Dnr KS 2021/25

Policy för arbetsanpassning och rehabilitering
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar policy för arbetsanpassning och rehabilitering
daterad den 8 januari 2021.
Ansvarig

Anne Lundstedt
Finansiering

Inte aktuellt.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning ska ske under 2022 med syfte att undersöka om implementeringen
av policyn har fungerat i organisationen.
Bakgrund

Den 25 maj 2013, § 42, fastställde kommunfullmäktige senast
arbetsanpassning- och rehabiliteringspolicyn.
Nu har en uppdaterad upplaga tagits fram. Den är anpassad efter dagens regler
och krav. Förutom Bergs kommuns policy för arbetsanpassning och
rehabilitering innehåller dokumentet rutiner för hur rehabiliteringsarbete ska
bedrivas. Processen beskrivs även på Insidan under rubriken ”Mina sidor som
chef”. I en bilaga till dokumentet redovisas rehabiliteringsfrågor ur
Försäkringskassans perspektiv med de krav myndigheten ställer på
arbetsgivaren.
Upplagan har varit föremål för samverkan i centrala samverkansgruppen
(CSG) den 3 februari 2021.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 72.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-18, § 8.
Kommentar gällande policy för arbetsanpassning och rehabilitering den 28 maj
2021.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 5 februari 2021.
Policy för arbetsanpassning och rehabilitering daterad den 8 januari 2021.

Kopia till

Avdelningschefer
Anne Lundstedt, HR-konsult
Conny Bodén, HR-chef
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2020/283

Rötningsanläggning samt gemensamt bolag
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bergs kommun bildar tillsammans med Bräcke, Ragunda, Strömsund, Åre,
Östersund (genom Östersunds Rådhus AB), Krokom och Härjedalens
kommun bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.
2. Bergs kommun godkänner föreslagen bolagsordning för Biogas i JämtlandHärjedalen AB.
3. Bergs kommun godkänner föreslaget aktieägaravtal för Biogas i JämtlandHärjedalen AB.
4. Bergs kommun godkänner föreslaget ägardirektiv för Biogas i JämtlandHärjedalen AB.
5. Bergs kommun godkänner föreslaget samverkansavtal för Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB.
6. Bergs kommun tillskjuter 500 kr i aktiekapital vilket finansieras med egna
medel.
7. Bergs kommun tillskjuter, efter anmodan från Biogas i Jämtland-Härjedalen
AB, 140 000 kr i villkorat aktieägartillskott vilket finansieras med egna
medel och återbetalas när Biogas i Jämtland-Härjedalen AB uppvisar
positivt resultat. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter anmodan från
Biogas i Jämtland-Härjedalen AB, fatta beslut om högst 140 000 kr i
utbetalning inom ramen 140 000 kr till Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.
8. Bergs kommun utser 1 ordinarie ledamot till styrelsen för bolaget. Till
denna post utses Bo Karlsson (C).

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Finansiering sker med egna medel.
Tidplan/Uppföljning

Årligen vid ordinarie årsstämma.
Bakgrund

Regeringen har beslutat kommunerna ska ha infört system för insamling av
matavfall senast den 31 december 2023. Regeringens krav att kommunernas
ska hantera hushållens matavfall ska samordnas med genomförandet av EU:s
krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sid

24

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 42, forts.
parkavfall). Vidare har riksdagen genom det klimatpolitiska ramverket beslutat
att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045.
Med anledning härav beslutade Östersunds kommuns tekniska nämnd den 5
juni 2019, § 35 att:
”Tekniska nämnden beslutar att starta förstudie för att bygga en
rötningsanläggning på Gräfsåsen med en kapacitet på ca 10 000 årston, för att
ta hand om Jämtlands län samlade matavfall.”
Tekniska nämnden har sedan förlängt utredningstiden två gånger, senast 28
september 2020, § 95, till 31 mars 2021.
Östersunds kommuns tekniska förvaltning, genom styrgruppen (Sektorchef
VA/Avfall Kristina Kenning Östling, Projektledare Peter Tholén samt Teknisk
resurs Lars Wissing) har angett att förstudien skulle omfatta:
- Avsiktsförklaringar mellan anslutna kommuner
- Insamling substrat
- Val av processtyp för anläggningen avseende förbehandling och
rötningsprocess
- Slutprodukten i anläggningen ska vara biogödsel och gas,
- Finansiering och ägarform
Styrgruppen har under hela utredningsperioden haft återkommande avstämning
med kommunernas renhållningschefer (eller motsvarande funktion) genom
gruppen Z-renhållare. Vidare har styrgruppen löpande informerat
kommunstyrelserna i varje kommun inom Jämtland/Härjedalen.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Styrgruppen har identifierat följande intressenter i förstudien. Kommunerna i
Jämtland/Härjedalen (Bräcke, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund, Berg,
Krokom och Härjedalen). Vidare har teknisk förvaltning identifierat
medborgare, transportföretag, producenter, lantbrukare, skogsnäringen och
leverantörer av fordonsgas som intressenter. Styrgruppen har inte tittat på
andra alternativ att hantera matavfall än att omvandla avfallet till biogas,
antingen i egen regi eller i annans regi.
Insamling av substrat ska ske genom att kommuner ordnar insamling av
matavfallet, som ska sorteras i papperspåsar, från hushållen. Om kommunerna
så önskar så kan kommunerna ordna samtransporter från respektive kommun
till anläggningen. Bolaget kan sedan om kommunerna så önskar ordna
transport av substrat/matavfall från ett eller flera uppsamlingsplatser i
respektive kommun. Bolaget ska även ta emot övrigt biologiskt avfall, som
gödsel från lantbruket, restprodukter livsmedelsindustrin, etc. Det övriga
avfallet kan transporteras direkt från producent till anläggningen, antingen
genom att bolaget ordnar transporten, eller att leverantören ordnar transport
själv.
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Anläggningen

Anläggningen kommer att årligen ta emot ca 33 000 ton substrat varav ca 10
000 ton matavfall och producera 26,7 GWh fordonsgas, vilket motsvarar drift
av ca 65-75 bussar i linjetrafik, ca 3 900 000 km. Anläggningen kommer
dessutom årligen att producera ca 26 000 ton KRAV-certifierat biogödsel som
kan användas av länets lant-och skogsbrukare.
Placeringen av anläggningen ska ske på Gräfsåsen, Östersund. På
anläggningen ska det finnas mottagningshall med kontor/laboratorium,
förbehandling, en rötkammare 8x40 m med möjlighet till utbyggnad, tank för
flytande gödsel med lagring av rågas, kompostseparering/komposthall för
hantering av fast biogödsel. Vidare ska det finans luktfilter, ett s.k. biofilter
bestående av rötter och eller bark och gasuppgradering.
Biogas kommer produceras genom en torrötningsanläggning. En
torrötningsanläggning omvandlar det organiska materialet i en syrefri miljö så
att det uppstår en metanrik biogas och en näringsrik biogödsel.
Rötningsprocessen pågår ca en månad. Under förstudien har besök och
kontakter skett på både våt- och torrötningsanläggningar. Styrgruppen har
beslutat att den bästa rötningstekniken för anläggningen är en
torrötningsanläggning eftersom vattentillgången är begränsad på plats samt att
transportkostnaderna optimeras.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Grunden för biogasanläggningen och hanteringen av kommunernas matavfall
från hushållen är Från jord till jord. Biogödsel är en del i ett cirkulärt kretslopp,
där råvarorna till maten växer i jorden, maten tillverkas och till sist samlas
avfallet in. Biogasanläggningen kommer ta emot matavfallet, producerar
biogas och återför mullbildande ämnen och näringsrik gödsel, återförs till
jorden. Kretsloppet är slutet.
Anläggningen producerar ett lokalt producerat KRAV-certifierat biogödsel
som lantbrukare kan lägga ut på sina åkerarealer. Biogödslet kan ersätta
importerat konstgödsel NPK.
Biogas är ett nationellt prioriterat hållbart bränsle och används till
fordonsbränsle i regionen. Distribution/försäljning av biogas sker på
anläggningen eller via befintlig gasledning till Torvalla. Gasen kan även
distribueras med containerbil
Köpare biogas
Det har inte ingått i förstudien att utreda om det finns en faktisk marknad och
köpare vad gäller biogas i Jämtland/Härjedalen. Men styrgruppen har ändå
kommit fram till följande. Det är viktigt att ha en stor förbrukare av biogas
som köper merparten av bränslet från anläggningen. Enligt erfarenheter från
andra biogasanläggningar i landet är ett relevant nyckeltal 90/10. Exempelvis
90 % busstrafik och 10 % privat trafik fördelat på företag och privatbilister.
Busstrafiken tankas i Östersund och resterande fordon tankas på strategiskt
placerade tankställen i länet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

26

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 42, forts.
Uppskattade kostnader för utrustning för en biogasmack (en ”pump” och två
munstycken), Biogastankpost & kompressor, två gasflak (ett vid macken och
ett som fylls på vid biogasproduktionsanläggningen), markarbete och
fundament för tankpost och gasflak är efter klimatklivsbidrag ca 3,3 Mkr.
Ägarform

Anläggningen ska byggas och drivas genom samverkan i ett aktiebolag.
Östersunds kommun äger 96,5 %. Åre, Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen,
Ragunda, Strömsund äger vardera 0,5 % av aktierna.
Avtal

Åtta kommuner tecknar 20-åriga samverkan- och uppdragsavtal under
investeringslängd. Avtalen reglerar substratmängder samt exitklausuler.
Avtalet har samverkats inom gruppen Z-renhållare.
Ekonomi

Intäkter för anläggningen är mottagningsavgifter och försäljning biogas samt
biogödsel, enligt styrgruppens bedömning är intäkterna från
kommunerna samt externa leverantörer av substrat, ca 11 500 000 kr och
försäljning biogas ca 23 000 000 kr.
Finansiering av projektet sker med villkorade aktieägartillskott,
lånefinansiering samt bidrag från klimatklivet.
Investeringssumma är 152 Mkr netto efter klimatklivsbidrag. Finansiering ska
ske genom upplåning via Östersunds kommuns internbank. Den 17 december
2020 beviljade Naturvårdsverket klimatklivsstöd om 45 % av kostnaderna
dock högst 124 200 000 kr.
Styrgruppens bedömning av kalkyl för ägarna

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Kommunerna går in med aktieägarkapital motsvarande 28 Mkr för att täcka de
första årens underskott. I värsta fall bedömer styrgruppen att aktieägarna
behöver tillskjuta som högst 65 Mkr och i bästa fall 10 Mkr. Varje aktieägare
tillskjuter kapital motsvarande aktieinnehavet.
Juridik
Samverkansformer

Det finns olika former för kommuner att samarbeta. Kommunerna kan starta
gemensamt aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse. Vidare kan
kommunerna ha gemensam nämnd eller ett kommunalförbund.
När kommunerna ska bilda ett gemensamt aktiebolag finns viss särreglering
jämfört med att bolaget har privata ägare. Till exempel måste bolagets
verksamhet överensstämma med vad en kommun får göra, den s.k. kommunala
kompetensen. Det får inte heller finnas lagreglerat att verksamheten ska
bedrivas i vanlig förvaltningsform som till exempel skolan. Ärenden där det
handlar om myndighetsutövning får inte heller flyttas över till ett bolag om det
inte uttryckligen framgår i den aktuella lagstiftningen att det är tillåtet.
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En gemensam nämnd är ett sätt att samarbeta över kommungränserna. En
gemensam nämnd är ingen ny juridisk person utan ingår som en nämnd, vilken
som helst, i en värdkommun.
Kommunalförbund är en egen juridisk person, en slags specialkommun. Ett
förbund övertar den kommunala uppgiften och blir huvudmän. Kommunerna
få sedan inte verka inom området. Det är frivilligt att vara medlem i ett
förbund och det finns en ovillkorlig rätt att dra sig ur.
När det gäller kommunalförbund och gemensam nämnd är det förtroendevalda
som sitter i beslutande ställning, till skillnad från ett aktiebolag där det finns
möjligheter att låta andra än förtroendevalda sitta som styrelseledamot.
Kommunalrättslig bedömning

I kommunallagen (2017:725) regleras vad en kommun (eller Region) får ägna
sig åt. I kommunallagen 2 kap 1 § så finns reglerna kring den s.k. kommunala
kompetensen. I lagrummet framgår att en kommun får ägna sig åt en
verksamhet som ligger inom allmänintresset. I förarbetena till kommunallagen
anges att allmänintresset definieras såsom att verksamheten ska vara skäligt,
lämpligt och ändamålsenligt.
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Att kommuner har en skyldighet att hantera hushållens matavfall är etablerat,
däremot är frågan om det övriga avfallet som bolaget ska omhänderta inte så
tydligt utpekat en kommunal uppgift. Enligt styrgruppen så är det inte möjligt
att omhänderta matavfallet från hushållen och kunna uppnå de krav som staten
ställt på kommunernas ansvar utan att kunna ta in även övrigt avfall. Dvs det är
inte möjligt att hantera en sådan liten mängd som
hushållens matavfall ger i en rötgasanläggning. Rättsläget är dock oklart och
det är svårt att avgöra vid en rättslig prövning hur utfallet kommer bli.
Vidare finns i kommunallagen den s.k. lokaliseringsprincipen. Den innebär i
korthet att en kommun inte får ägna sig åt verksamhet i andra kommuner. I
praxis har det etablerats undantag från denna princip, t.ex. vid större
investeringar mm där det få anses ligga inom allmänintresset och det får anses
proportionerligt att kommuner samverkar ur t.ex. ekonomiska aspekter.
Kompetensfrågan kan avgöras genom en laglighetsprövning. Det krävs att en
kommunmedlem överklagar beslutet och konsekvensen kan då bli att
domstolen antingen avslår överklagandet eller undanröjer kommunens beslut.
Kompetensfrågan kan också bli aktuell vid en eventuell konkurrensrättslig
prövning.
Upphandlingsrättslig bedömning

Som huvudregel ska kommuner – upphandlande myndigheter – som köper
varor eller tjänster genomföra en upphandling enligt LOU eller LUF . I LOU
finns undantag från upphandlingsskyldigheten genom det s.k. Teckalundantaget (interna upphandlingar) och Hamburgssamarbetsundantaget
(samverkan mellan upphandlande myndigheter).
Justerandes sign
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Teckal-undantaget har två krav för att det ska vara möjligt att tillämpas. Dels
kontrollkriteriet, vilket innebär att den upphandlande myndigheten ska kunna
utöva kontroll över den part som den ingått avtal med. Exempel för att uppnå
kontrollkriteriet brukas nämnas att ha en ledamot i styrelsen för ett aktiebolag.
Vidare krävs att verksamhetskriteriet är uppfyllt. Det innebär i korthet att det
bolag som utför tjänsten ska bedriva verksamheten i mer än 80 procent för den
kontrollerande myndighetens räkning.
För att upphandlande myndigheter ska kunna samarbeta genom det s.k.
Hamburgsamarbetsundantaget krävs att de upphandlande myndigheterna ska
tillsammans samarbeta och utföra offentliga tjänster för att nå ett gemensamt
mål. Samarbetet ska vara genuint, det får inte vara ett rent köp av tjänst. Varje
part ska bidra med något för att uppnå det gemensamma målet. Samarbetet ska
till minst 80 procent vara för de upphandlande myndigheternas räkning, högts
20 procent får vara verksamhet på den öppna marknaden.
Med anledning av att bolaget kommer behöva ta in övrigt avfall än det avfall
som är etablerat som ett kommunalt ansvar så är även upphandlingsfrågorna
mycket svårbedömda. Dels är det relativt ny lagstiftning, och det finns därför
få avgörande från nationell domstol.
Konsekvensen om den domstol skulle finna att det inte är möjligt att åberopa
Teckal- eller Hamburgsamarbetsundantaget är att köp av behandlingstjänster
från bolaget skulle ses som en otillåten direktupphandling med eventuell
upphandlingsskadeavgift.
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Konkurrensrättslig bedömning

I konkurrenslagen finns de s.k. KOS-reglerna. Reglerna om
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet innebär i korthet att en
kommun inte ska bedriva verksamhet inom områden som typiskt sett hör till
det egentliga näringslivet. Det kan handla både om ett förfarande, t.ex.
förbjuda tillträde till viss infrastruktur eller att kommuner ägnar sig åt
verksamhet som är typisk näringslivsverksamhet, t.ex. busscharter.
Konkurrensfrågan uppkommer då bolaget ska hantera avfall som inte är avfall
som kommuner är skyldig att omhänderta. Vidare måste bolaget ta hänsyn t.ex.
vid prissättning då kommuner kan konkurrera på helt andra villkor än ett privat
företag. Kommuner kan t.ex. i princip aldrig gå i konkurs då en kommun kan
öka skatteuttaget för att täcka förluster.
Styrgruppen rekommenderar att kommunerna samverkar genom att bilda ett
aktiebolag. I förslaget har Östersunds kommun 96,5 % av aktierna och Bräcke,
Ragunda, Strömsund, Berg, Härjedalen, Krokom och Åre innehar 0,5 %
vardera.
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Yrkanden

Daniel Danielsson (M) yrkar avslag på ärendet för Bergsmoderaterna.
Bo Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anne Svensson (V) yrkar avslag på ärendet för Vänsterpartiet.
Kjell-Åke Andersson (SD) yrkar avslag på ärendet för Sverigedemokraterna i
Berg.
Therese Kärngard (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Daniel Danielssons avslagsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärd.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Daniel Danielssons avslagsyrkande.
Omröstningsresultat

Med 18 ja-röster mot 13 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsens
förslag vunnit.
Reservationer

Annika Hagen (M), Daniel Danielsson (M), Daniel Hillbom (M), Elise Ryder
Wikén (M), Jennie Klaesson (M), Annica Karlsson (M), Kent Karlsson (M),
Anette Rangdag (SD), Bengt-Åke Arendolf (SD), Dan-Olof Nilsson (SD) och
Kjell-Åke Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 73.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande den 27 maj 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23, § 10.
Förslag till bolagsordning Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 2021-04-28.
Förslag till aktieägaravtal Biogas i Jämtland-Härjedalen 2021-05-04.
Förslag till ägardirektiv Biogas i Jämtland-Härjedalen 2021-04-28.
Förslag till samverkansavtal Biogas i Jämtland-Härjedalen 2021-04-28.
Investeringssammanställning.
Ekonomisk kalkyl år 1-20.
Rapport förstudie projekt rötgasanläggning den 12 april 2021.
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Kopia till
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Kommunerna i länet
Vatten och miljöresurs AB
Lina Eklund, avfallschef
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör
Robin Loo, avfallsstrateg
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Dnr KS 2021/141

Ny VA-taxa och allmänna bestämmelser för användande av Bergs
kommuns allmänna VA-anläggning (ABVA) samt upphävande och
inrättande av verksamhetsområden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till ny VA-taxa för Bergs kommun att gälla från och med
2022-01-01.
2.

Anta förslag till nya allmänna bestämmelser för användande av Bergs
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) att gälla från
och med 2022-01-01.

3.

Omvandla nuvarande verksamhetsområden för avlopp respektive vatten
och avlopp till, att från och med 2022-01-01, gälla verksamhetsområden
för spillvatten (S) respektive vatten och spillvatten (VS).

4.

Inrätta nya verksamhetsområden för dagvatten fastighet (Df) respektive
dagvatten gata (Dg) att gälla från och med 2022-01-01.

Besluten förutsätter varandra och ska därför tas i ett sammanhang.
Ansvarig

Sofia Nisses
Finansiering
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Taxebaserad finansiering. Förslaget innebär en viss omfördelning av avgifterna
inom VA-kollektivet, det totala avgiftsuttaget är dock detsamma som med
nuvarande taxa.
Dagvattenavgift har införts i brukningstaxan vilket tillsammans med nivån på
de ingående avgifterna ger en VA-taxa som har en tydlig koppling till
verksamhetens kostnader. Den är dessutom förutsägbar i den meningen att
framtida investeringsbehov tydligt kan återkopplas till en långsiktig
taxeutveckling.
Tidplan/Uppföljning

Att träda i kraft 2022-01-01.
Bakgrund
Förslag till ny VA-taxa

Vatten och Miljöresurs har på uppdrag av Bergs kommun genomfört en
översyn av VA-taxan i kommunen. Parallellt har motsvarande översyn gjorts
av VA-taxan i Härjedalens kommun.
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Bergs kommun har lämnat följande inriktningsbeslut för uppdraget:
• Syftet med översynen är att modernisera taxans konstruktion, inte att
förändra det totala avgiftsuttaget.
•

Taxans konstruktion ska så långt som möjligt vara densamma i Bergs och
Härjedalens kommuner

•

Konstruktionen ska baseras på Svenskt Vattens basförslag för VA-taxan.

•

Avgiftsskillnaden mellan fritidshus och permanentboende ska utjämnas
utifrån att det är fastighetens, inte fastighetsägarens, nytta som ska
återspeglas i VA-avgifterna.

•

Dagvattenavgift ska tillämpas även i brukningstaxan.

Därutöver har vattentjänstlagens krav på rättvis och skälig fördelning av
huvudmannens kostnader för den allmänna VA-anläggningen beaktats, liksom
principen att det är fastighetens nytta, inte fastighetsägarens, som ska
återspeglas i VA-avgiften. Slutligen har verksamhetens faktiska kostnader
legat till grund när nivån på de ingående avgifterna bestämts.
Arbetet med att utforma den nya VA-taxan har löpande diskuterats och
förankrats i bolagsstyrelsen, kommunstyrelsen samt i ägardialoger som hållits
mellan bolaget och kommunen.
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Under mars månad inbjöds samtliga ledamöter i kommunfullmäktige till ett
antal webbseminarier där det preliminära förslaget till ny VA-taxa
presenterades. Syftet med seminarierna var att ge ledamöterna möjlighet till
fördjupad kunskap och insikt om VA-taxans uppbyggnad, vad som ligger till
grund för de ingående avgifterna, vad som styr nivån på dessa samt vilka
konsekvenser förslaget får för abonnenterna.
En översiktlig information gavs i samband med kommunfullmäktiges möte den
29 mars 2021 varefter förslaget skickade på remiss till samtliga partier som är
representerade i fullmäktige. En sammanställning av inkomna synpunkter med
kommentarer och redogörelse för vidtagna åtgärder bifogas tjänsteutlåtandet,
bilaga 1. Redovisade åtgärder har förankrats i bolagsstyrelsen och vid en
ägardialog som genomfördes den 29 april 2021.
Det slutliga förslaget till ny VA-taxa innebär att samtliga inriktningsbeslut och
övriga förutsättningar för uppdraget har uppnåtts:
• Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa utgår från vattentjänstlagen, dess
förarbeten samt gällande rättspraxis och tillämpas av en majoritet av
Sveriges kommuner. Förslaget till ny VA- taxa för Bergs kommun följer
helt basförslaget, vilket innebär en modern taxa som till fullo uppfyller
lagstiftningens krav och intentioner.
Justerandes sign
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•

Förslaget innebär en viss omfördelning av avgifterna inom VA-kollektivet.
Det totala avgiftsuttaget är dock detsamma som med nuvarande taxa.

•

Den föreslagna VA-taxans konstruktion är identisk för Berg och
Härjedalen förutom på en punkt. Eftersom huvudregeln i Bergs kommun är
att vattenförbrukningen mäts, medan den i Härjedalens kommun är att
debitering görs utifrån en antagen schablonförbrukning, har §§ 14.1 och
14.2 bytt plats i respektive taxa. Taxeföreskriften är dock identisk.

•

Genom att i brukningstaxan införa en gemensam förbrukningsavgift för
fastigheter som inte har vattenmätare, utjämnas avgiftsskillnaden mellan
fritidsboende och permanentboende.

•

Dagvattenavgift har införts i brukningstaxan vilket tillsammans med nivån
på de ingående avgifterna ger en VA-taxa som har en tydlig koppling till
verksamhetens kostnader. Den är dessutom förutsägbar i den meningen att
framtida investeringsbehov tydligt kan återkopplas till en långsiktig
taxeutveckling.

Förslag till nya allmänna bestämmelser för användande av Bergs kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

En översyn av ABVA har genomförts i syfte att dels anpassa den till förslaget
till ny VA-taxa och dels till förhållandet att VA-huvudmannens uppdrag från
och med 2019-01-01 utförs av Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB.
Förutom gällande föreskrifter innehåller nuvarande allmänna bestämmelser
även en del information till fastighetsägare som är anslutna till den allmänna
VA-anläggningen. Att blanda föreskrifter med ren information utan att det
klart framgår vad som är vad kan skapa förvirring. Av den anledningen
innehåller förslaget till ny ABVA enbart föreskrifterna, informationen till
fastighetsägarna har sammanställts i ett eget dokument.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Kommunfullmäktige ska besluta om ABVA, informationen till
fastighetsägarna fastställs av styrelsen för Vatten och Miljöresurs. För
kännedom bifogas informationen tjänsteutlåtandet, bilaga 2.
Upphävande och inrättande av verksamhetsområden

Som en följd av att dagvattenavgift införs i brukningsavgiften i förslaget till ny
VA-taxa ska verksamhetsområden för dagvatten inrättas. En konsekvens av det
är nuvarande verksamhetsområden för avlopp respektive vatten och avlopp
upphävs och ersätts av verksamhetsområden för spillvatten respektive vatten
och spillvatten.
Definitionen av verksamhetsområde framgår av 2 § i lagen 2006:412 om
allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen):
”verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän va-anläggning”
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Ett verksamhetsområde kan omfatta en eller flera vattentjänster. Det finns fyra
vattentjänster, vatten (V), spillvatten (S) dagvatten från fastighetsmark (Df)
och dagvatten från gator och allmän platsmark (Dg). En förutsättning för att
VA-avgift för respektive vattentjänst kan tas ut, är att verksamhetsområdena är
tydligt definierade till de fastigheter som har nytta och tillgång till tjänsterna.
För dagvatten föreslås två verksamhetsområden inrättas, ett för vardera Df och
Dg.
Avgiftsskyldiga för ändamålet dagvatten fastighet (Df) blir fastigheter som
ligger inom verksamhets- området och har sin dränering eller sitt dagvatten
från tak och gårdsbrunnar anslutet till kommunens ledningsnät.
Avgiftsskyldiga för ändamålet dagvatten gata (Dg) blir fastigheter som ligger
inom verksamhetsområdet och i anslutning till en gata, torg eller annan allmän
plats som avvattnas till den allmänna dagvattenanläggningen. Det är dessa
fastigheter som anses ha nytta av att VA-huvudmannen tar omhand och leder
bort dagvattnet från den allmänna platsmarken.
Begreppet avlopp omfattar både spillvatten och dagvatten. Det är därför
olämpligt att behålla nuvarande verksamhetsområdena för avlopp respektive
vatten och avlopp. Därför föreslås att de upphävs och ersätts med
verksamhetsområden för spillvatten respektive vatten och spillvatten som
omfattar samma fastigheter.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 75.
Vatten och miljöresurs tjänsteutlåtande den 10 maj 2021.
Förslag till VA-taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bergs
kommun.
Förslag till ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Bergs
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Sammanställning av inkomna synpunkter på förslag till ny VA-taxa med
kommentarer och förslag till åtgärd.
Information till fastighetsägare om Bergs och Härjedalens kommuns allmänna
vatten- och avloppstjänster.

Kopia till

Styrelsen för Vatten och Miljöresurs
Pär Olofsson, VD Vatten och Miljöresurs
Sofia Nisses, VA-chef
VA-handläggare, Vatten och Miljöresurs
Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2020/79

Revidering av reglemente för distansdeltagande vid politiska
sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för distansdeltagande vid
politiska sammanträden, daterat den 11 maj 2021.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Sedan pandemins början har kommunen fått ställa om till
distanssammanträden för att upprätthålla demokratin utan att riskera
smittspridning. Reglementet för distansdeltagande vid politiska sammanträden
antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2020. Nu har vi drygt ett års
erfarenhet av distanssammanträden och reglementet behöver revideras i vissa
delar.
Deltagande på distans regleras i kommunallagen (2017:725), 6 kap 24 § samt 5
kap 16 § och 72 §: ”Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i en nämnds sammanträden på distans. En ledamot som deltar på distans
ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. Deltagandet ska i
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.”
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 80.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 24 maj 2021.
Reglemente för distansdeltagande vid politiska sammanträden daterat den 11
maj 2021.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-26, § 30.

Kopia till

Samtliga förtroendevalda
Demokratistöd
Daniel Gustafsson, IT-chef
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Jesper Tjulin, stabschef
Ralf Westlund, kommundirektör
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Dnr KS 2019/109

Revidering av arvodesreglementet
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige antar ”Arvodesreglemente för förtroendevalda i
Bergs kommun”, daterat den 13 april 2021.

2.

Reglementet börjar gälla den 1 september 2021.

Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Enligt budget.
Tidplan/Uppföljning

Inför ny mandatperiod samt vid behov.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2021, § 38, att återremittera förslaget
till nytt arvodesreglemente för att ge utrymme för samtal inom den
parlamentariska gruppen, dvs. mellan partiernas gruppledare. Samtal mellan
partiernas gruppledare avseende revidering av arvodesreglementet
genomfördes därefter den 13 april 2021 via Teams. Arvodesreglementet har
reviderats utifrån de synpunkter som framkom vid mötet.
Reglementet ersätter alla tidigare beslut angående arvoden för förtroendevalda.
Protokollsanteckning

Elise Ryder Wikén (M):
Bergsmoderaterna anser att arvodesregler ska tas fram i bred politisk
församling innan ett val och inte ändras mitt i en mandatperiod. Vi tycker
dessutom inte att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha tolkningsföreträde
utan att de ska ske i en parlamentarisk tillsatt grupp.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 81.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 31 maj 2021.
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bergs kommun daterat den 13 april
2021.
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-16, § 38.
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23, § 18.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-13, § 18.
Gällande reglemente för förtroendevalda beslutat av kommunfullmäktige 15
mars 2016 med uppdaterad bilaga 2019-09-18.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 45, forts.
Kopia till

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Demokratistöd
HR
Kommunala bolag
Revisionen
Samtliga förtroendevalda
Anna Aronsson, controller
Heino Nurmik, e-tjänstansvarig
Jesper Tjulin, stabschef
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

38

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 46

Dnr KS 2021/142

Revidering av reglemente för gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan, med följande revideringar:
1. Åre kommun läggs till i reglementet.
2. Antalet ledamöter och ersättare är nio.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har behov av att uppdatera
reglementet på grund av att Åre kommun har begärt inträde till gemensam
nämnd för upphandlingssamverkan.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 82.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 24 maj 2021.
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut 2021-05-17, § 9.
Reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan reviderat den 5
maj 2021.

Kopia till

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 47

Dnr KS 2021/143

Ändring av samarbetsavtal för gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer samarbetsavtal för gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan, med följande revidering:
Punkten 14 Överenskommelsens varaktighet ändras till: Varje samverkande
kommun har rätt att med tre års uppsägningstid säga upp överenskommelsen
att upphöra vid kalenderårs utgång.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Upphandlingskontoret har tagit fram ett förslag till reviderat samarbetsavtal för
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. De ändringar som skett är
under punkten 14 Överenskommelsens varaktighet. Skrivning i nuvarande
avtal är ”Varje samverkande kommun har rätt att med ett års uppsägningstid
säga upp överenskommelsen att upphöra vid kalenderårs utgång.”
Beslutsunderlag

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 83.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 27 maj 2021.
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut 2021-05-17, § 10.
Samarbetsavtal för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan reviderat
den 17 maj 2021.

Kopia till

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 48

Dnr KS 2021/121

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Revisionskontoret har den 15 april 2021 upprättat revisionsrapport för
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan gällande verksamhetsåret
2020. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Den sammanfattade bedömningen är att nämnden har bedrivit verksamheten på
ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, däremot bedöms verksamheten endast
delvis ha bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och den interna kontrollen
bedöms delvis vara tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att nämnden inte
har fastställt verksamhetsplan och därmed inte har haft någon strukturerad
uppföljning av verksamheten.
Beslutsunderlag

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 84.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 21 maj 2021.
Revisionsrapport - Grundläggande granskning av gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan.

Kopia till

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 49

Dnr KS 2021/122

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Gemensam
nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Revisionskontoret har den 11 mars 2021 upprättat revisionsrapport för
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner, gällande verksamhetsåret 2020. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig.
Den sammanfattade bedömningen är att nämnden behöver få klarhet i dess
ställning och framtida uppdrag för att ge förutsättningar att arbeta med
verksamhetsplanering och målstyrning som man har avvaktat med under 2020.
Nämnden har bedrivit sin verksamhet inom fastställd budget och det har
funnits en viss uppföljning och kontroll av nämndens arbete men den behöver
utvecklas till att följa regionens reglemente för intern kontroll.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 85.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 21 maj 2021.
Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.

Kopia till

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 50

Dnr KS 2021/123

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Gemensam
nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution
av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Revisionskontoret har den 2 mars 2021 upprättat revisionsrapport för
Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution
av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel, gällande verksamhetsåret 2020.
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Den sammanfattade bedömningen är att pandemin påverkat nämndens arbete
men att nämnden utfört sitt uppdrag i att samordna upphandling, lagerhållning
och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel efter bästa förmåga.
Målstyrningen behöver utvecklas och endast två av fem mål har uppnåtts.
Nämnden har bedrivit verksamheten inom budget och det har funnits en
uppföljning och kontroll av nämndens arbete men den behöver utvecklas till att
följa regionens riktlinje för intern styrning och kontroll.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 86.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 21 maj 2021.
Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
samt hjälpmedel.

Kopia till

Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution
av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 51

Dnr KS 2021/140

Revisionsrapport och granskningsrapport för 2020 - Inlandsbanan
AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapport och granskningsrapport gällande
Inlandsbanan AB till handlingarna.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Ej relevant.
Bakgrund

Revisionskontoret har den 28 april 2021 upprättat revisionsrapport för
Inlandsbanan AB, gällande verksamhetsåret 2020. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig.
Den sammanfattade bedömningen är att bolaget delvis har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och
att den interna kontrollen bör utvecklas.
Därtill har lekmannarevisor granskat verksamheten och styrelsen kommit med
svar på denna granskning.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Therese Kärngard (S) i handläggningen av ärendet.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 87.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 21 maj 2021.
Revisionsrapport - Grundläggande granskning av Inlandsbanan AB.
Lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020 - Inlandsbanan AB.
Lekmannarevisorns redogörelse för 2020 - Inlandsbanan AB.
Kommentarer från styrelsen i Inlandsbanan AB på lekmannarevisorns
granskningsrapport för 2020.
Kommentarer från styrelsen i Inlandsbanan AB på lekmannarevisorns
redogörelse för 2020.
Förtydliganden och kommentarer från lekmannarevisorn.
Kopia till

Inlandsbanan AB
Revisionskontoret i Region Jämtland Härjedalen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 52

Dnr KS 2021/96

Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet i Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Bevilja ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
2. Godkänna Samordningsförbundet i Jämtlands läns årsredovisning för 2020.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning sker i kommunfullmäktige vid årsredovisning av förbundets
verksamhet.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Jämtlands län har upprättat årsredovisning för 2020
som överlämnats till kommunen.
I revisionsberättelse den 1 april 2021 tillstyrker revisor att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, § 57.
Granskningspromemoria 2020 - Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 13 april 2021.
Revisionsberättelse för år 2020.
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Jämtlands län – KPMG.
Protokoll från styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län 2021-03-05.
Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet.

Kopia till

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 53

Dnr KS 2021/75

Årsredovisning 2020 - Jämtlands räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionens ledamöter för Jämtlands
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
2. Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands räddningstjänstförbunds
årsredovisning för 2020.
Ansvariga

Ingegerd Backlund/Ralf Westlund
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning sker i kommunfullmäktige vid årsredovisning samt delårsbokslut
för Jämtlands räddningstjänstförbund.
Bakgrund

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Jämtlands räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för 2020 som
överlämnats till ägarkommunerna. Utsedda revisorer tillstyrker att respektive
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Årsredovisningen visar på ett underskott för 2020 på -3,4 mkr. Förbundets
verksamhetsbudget för 2020 var en budget i obalans med ett underskott
på -4,0 mkr eftersom inga uppräkningar hade gjorts för
2020 varken på löner eller övriga kostnader. Resultatet blev något bättre än
budget tack vare statliga kostnadslättnader och lägre pensionskostnader, trots
inkomstbortfall för både utbildningar och tillsynsverksamhet. Enligt
genomförda ägarsamråd får 2019 års överskott på drygt 4 mkr, bestående av
inbetalda självrisker för skogsbränder, användas för att täcka 2020 års
underskott. I och med att överskottet från 2019 ianspråktas 2020 finns inga
överskott kvar utan eventuella underskott 2021 måste återställas och regleras
genom ägartillskott från medlemmarna inom 3 år, enligt KL 11 kap 12 §.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Maud Peeker (C) och Daniel Hillbom (M) i
handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, § 58.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 19 april 2021.
Revisionsberättelse för år 2020.
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020.
Direktionens beslut 2021-03-12, § 10.
Årsredovisning 2020 Jämtlands räddningstjänstförbund.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 53, forts.
Kopia till

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Jämtlands räddningstjänstförbund
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersunds kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 54

Dnr KS 2021/147

Delårsrapport januari-april 2021 - Jämtlands
räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för januari-april 2021 för
Jämtlands räddningstjänstförbund och lägga rapporten till handlingarna efter
delgivning.
Ansvarig

Ingegerd Backlund
Finansiering

Ingen finansiering nödvändig.
Tidplan/Uppföljning

Kvartalsvis.
Bakgrund

Jämtlands räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport för januariapril 2021. Delårsrapporten innehåller måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för
perioden januari-april 2021 samt prognos för hela året.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 88.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 24 maj 2021.
Delårsrapport januari-april 2021 – Jämtlands räddningstjänstförbund.

Kopia till

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Jämtlands räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 55

Dnr KS 2020/301

Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen
angående operativ ledning av räddningstjänsten
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar hemställan från Jämtlands
räddningstjänstförbund angående hantering av särskilda medel från regeringen
avseende utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Kompensation till kommunerna i statsbudgeten för 2021, fördelat med
avseende på antalet kommuninvånare. Bergs kommun omdisponerar medlen
under anslaget 1.1 utgiftsområde 25, så att de disponeras av Jämtlands
räddningstjänstförbund.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning under 2022.
Bakgrund

Jämtlands räddningstjänstförbund har kommit in med en hemställan till
samtliga ägarkommuner: Östersund, Berg, Bräcke, Ragunda, Härjedalen,
Strömsund och Krokom, rörande hantering av särskilda medel från regeringen
avseende utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten.
Lagrådsremissen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” beslutades av
riksdagen 2020-10-21. Lagstiftningen får direkta konsekvenser för
räddningstjänsterna i landet, där kravet på tydligare operativ
ledningsorganisation innebär kostnadsökningar för förbundet. Direktionen för
Jämtlands räddningstjänstförbund hemställer därför att ägarkommunerna
hanterar dessa nya medel så att de disponeras av Jämtlands
räddningstjänstförbund från och med år 2021.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, § 59.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 27 april 2021.
Direktionens beslut 2020-11-13, § 27.
Krokoms kommunfullmäktiges beslut 2021-03-04, § 9.
Östersunds kommunledningsförvaltnings förslag till beslut 2020-12-04.

Kopia till

Jämtlands räddningstjänstförbund
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersunds kommun
Ralf Westlund, kommundirektör
Lina Östman, controller
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 56

Dnr KS 2021/74

Ändrade taxor för sotning och brandskyddskontroll
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar de nya taxorna i enlighet med de framtagna
tilläggsavtalen.
Ansvarig

Ralf Westlund
Finansiering

Taxebaserad finansiering.
Tidplan/Uppföljning

Enligt räddningstjänstförbundets plan.
Bakgrund

Räddningstjänstförbundet ansvarar för sotning och brandskyddskontroll åt
ägarkommunerna, bland annat ingår upphandling av entreprenörer. År 2020
upphandlades kommunerna Ragunda och Bräcke. År 2021 kommer Strömsund
och Härjedalen att upphandlas. I de nya avtal som tecknas för dessa kommuner
kommer taxornas konstruktion att förändras så att det blir lättare för kunden att
i förhand se vad det kommer att kosta.
För förbundets återstående tre kommuner, Östersund, Krokom och Berg, kan
ett tilläggsavtal tecknas för att även de ska kunna tillämpa den nya
taxekonstruktionen. I samband med detta tilläggsavtal sätts ett slutdatum för
huvudavtalet, även personuppgiftshantering enligt Dataskyddsförordningen
regleras.
Taxor och avgifter som berör myndighetsutövning ska beslutas av respektive
kommuns kommunfullmäktige.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 74.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 24 maj 2021.
Direktionens beslut 2021-03-12, § 8.
Tilläggsavtal mellan Jämtlands räddningstjänstförbund och Sotarbolaget i
Jämtland AB.
Bilaga 1 Taxor Bergs kommun.

Kopia till

Jämtlands räddningstjänstförbund
Krokoms kommun
Östersunds kommun
Ralf Westlund, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 57

Dnr KS 2021/98

Redovisning av synpunkter inom vård- och socialnämndens
område
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av synpunkter för perioden den 1
maj 2020, till och med den 31 oktober 2020, inom vård- och socialnämndens
område till handlingarna efter delgivning.
Ansvarig

Sanna Castillo Appell
Finansiering

Finansiering ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Redovisning av synpunkter i kommunfullmäktige två gånger per år.
Bakgrund

Under perioden den 1 maj 2020 till och med den 31 oktober 2020 har fem
synpunkter lämnats in till vård- och socialnämnden enligt bifogad redovisning
daterad den 13 april 2021.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 89.
Vård- och socialnämndens beslut 2021-04-28 , § 45.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 13 april 2021.
Sammanställning klagomål och synpunkter daterad den 13 april 2021.

Kopia till

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 58

Dnr KS 2021/99

Redovisning av synpunkter inom utbildningsnämndens område
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av synpunkter för perioden den 1
maj 2020, till och med den 31 oktober 2020, inom utbildningsnämndens
område till handlingarna efter delgivning.
Ansvarig

Elin Ryd
Finansiering

Finansiering ej relevant.
Tidplan/Uppföljning

Redovisning av synpunkter i kommunfullmäktige två gånger per år.
Bakgrund

Under perioden den 1 maj 2020 till och med den 31 oktober 2020 har en
synpunkt lämnats in till utbildningsnämnden enligt bifogad redovisning
daterad den 30 mars 2021.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 90.
Utbildningsnämndens beslut 2021-04-21, § 18.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 30 mars 2021.
Sammanställning av synpunkter daterad 30 mars 2021.

Kopia till

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Elin Ryd, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid
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2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 59

Dnr KS 2021/53

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom SoL
och LSS
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger rapport om ej verkställda beslut till handlingarna
efter delgivning.
Ansvarig

Sanna Castillo Appell
Finansiering

Finansiering ej nödvändigt.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning sker fyra gånger per år.
Bakgrund

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ges till
kommunfullmäktige fyra gånger per år genom statistikuppgifter som innehåller
vilken typ av bistånd som ej verkställts, hur lång tid som förflutit sedan
beslutsdatumen samt andelen män respektive kvinnor.
Avdelningschefen för LSS verkställighet har den 17 maj 2021 meddelat att de
inte har några ej verkställda beslut.
Avdelningschefen för socialtjänsten har den 19 maj 2021 meddelat att de inte
har några ej verkställda beslut.
Avdelningschefen för vård och omsorg har den 20 maj 2021 meddelat att de
inte har några ej verkställda beslut.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 91.
Vård- och socialnämndens beslut 2021-05-26, § 49.
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2021.

Kopia till

Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

53

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 60

Dnr KS 2020/247

Begäran från utbildningsnämnden om utökad ram för driftsbudget
2021
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige bifaller utbildningsnämndens begäran om utökad
ram för driftsbudget 2021 med 2 miljoner kronor, för ökade kostnader
inom förskola.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att skatteintäkterna revideras upp med 2
miljoner kronor och därmed lämnas ett oförändrat budgeterat resultat på 2
miljoner kronor.

Ansvarig

Anneli Olofsson
Finansiering

Begäran om utökad ram.
Tidplan/Uppföljning

Löpande prognosarbeten.
Bakgrund

Inför budgetåret 2021 framkom behov av utökad ram för utbildningsnämnden.
Behov som framfördes var bland annat utökade kostnader för grundskolans
verksamheter för barn i behov av särskilt stöd, språkstöd och utökade
lönekostnader. Ytterligare behov som framkom men som ej fanns fastställda
kostnader för var ny förskola i Myrvikenområdet.

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Utbildningsnämnden gav utbildningschefen i uppdrag att komma med förslag
till åtgärder inför nämnden den 3 mars 2021. Vissa åtgärder som att tillskjuta
och omfördela kvarvarande statsbidrag och begränsa årets fortbildningsinsatser
beslutades. Majoriteten skulle därefter till kommande nämnd återkomma med
hur återstående underskott skulle finansieras. Ärendet återupptogs i nämnden
den 21 april men bordlades till kommande nämnd den 2 juni 2021, för att ta del
av prognos för verksamheterna inför beslut.
Prognosen för första kvartalet 2021 visar ett underskott på 1,9 mkr för
utbildningsnämndens verksamheter totalt under förutsättning om fortsatt
statliga bidrag relaterade till Coronapandemin. Prognosen visar ett underskott
för förskolor med 2,2 mkr, för gymnasiet med 0,5 mkr medan övriga
verksamheter prognostiseras ge ett visst överskott i och med de åtgärder och
åtstramningar som vidtagits. Grundskolan prognostiserar ett överskott med ca
0,5 mkr, kök och gemensam UN tillsammans ca 274 tkr. Förskolans underskott
kan härledas till utökade driftskostnader för ny förskola i Myre (1,4 mkr samt
underskott köp av utbildningsplats och tilläggsbelopp 0,8 mkr). Total avvikelse
för utbildningsnämnden prognostiseras därmed till ca 1,9 mkr exkl.
omkostnader relaterade till Coronapandemin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 60, forts.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21, § 96.
Utbildningsnämndens beslut 2021-06-02, § 24.

Kopia till

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Anneli Olofsson, utbildningschef
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid

55

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Kf § 61

Dnr KS 2020/247

Ansökan om investeringsmedel avseende ny förskola i Myre
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige bifaller utbildningsnämndens äskande om utökad ram för
investeringar motsvarande etableringskostnaden (1,1 mkr) för Myre förskola.
Ansvarig

Anneli Olofsson
Finansiering

Begäran om utökad ram för investeringar.
Tidplan/Uppföljning

Uppföljning i utbildningsnämnden den 1 september 2021.
Bakgrund

Det ökade antalet barn inom förskola norr har gett ett ökat behov av fler
förskoleavdelningar i Myrviken. Nya tillfälliga lokaler med två
förskoleavdelningar togs i bruk i maj 2021. Etableringskostnader för dessa
uppgår enligt Bergfast till 1,1 mkr utöver hyreskostnaderna.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21, § 97.
Utbildningsnämndens beslut 2021-06-02, § 25.

Kopia till

Signature reference: 4cec0878-50d8-446a-bd95-a2b9db189510

Anneli Olofsson, utbildningschef
Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör
Lina Östman, controller
Ralf Westlund, kommundirektör
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid
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Sammanträdesdatum

2021-06-21
Kommunfullmäktige
NÄRVAROLISTA/VOTERINGSLISTA
Omröstningar
Ledamöter

Närvaro

Therese Kärngard

N, ej § 51

§ 42
Ja
J

Daniel Arvastsson

N

J

Mia Eriksson

N

J

Dan Martinsson

N

J

Maud Thuresson Jonsson

Nej

F

Lennart Mattsson

Daniel Andersson

F

Maj Lundgren

Katarina Martinsson

F

Ellinor L Paulsson

Kent Rosenqvist

N

J

Maria Nesterud

N

J

Richard Lundgren

N

J

Signar Brzezinski

N

J

Lena Gabrielsson

F

Svenne Paulsson

Lena Olsson

F
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Maud Peeker

Bo Karlsson

N

J

Jon Olofsson

N

J

Majlis Saur

N

J

Erik Olofsson

N

J

Elise Ryder Wikén

N

N

Daniel Danielsson

N

N

Daniel Hillbom

N, ej § 53

N

Jennie Klaesson

N

N

Annica Karlsson

N

N

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§
Ja

Nej

§
Ja

Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid

57

Sammanträdesdatum

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Omröstningar
Ledamöter

Närvaro

Annika Hagen

N

Nej
N

Kent Karlsson

N

N

Bengt-Åke Arendolf

N

N

Kjell Åke Andersson

N

N

Dan-Olof Nilsson

N

N

Anette Rangdag

N

N

Alf Lundin

§ 42
Ja

F

Lars Andersson

Marlena Hammer

F

Anne Svensson
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Karin Paulsson

Justerandes sign

N

J

Utdragsbestyrkande

§
Ja

Nej

§
Ja

Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid
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Sammanträdesdatum

2021-06-21
Kommunfullmäktige
Omröstningar
Ersättare

TJG
EJ TJG
TJG

§ 42
Ja
J

Svenne Paulsson

TJG

J

Maj Lundgren

TJG

J

Ellinor L. Paulsson

TJG

J

TJG, ej § 53

J

Lennart Mattsson

Nej

§
Ja

Nej

§
Ja

Anneli Lodell Larsson

Mikka Kivinen
Gunnar Andersson
Maud Peeker
Torsten Medalen
Helene Kindberg
Ola Hörberg
Maria Renström
John Regouw
Melcher Falkenberg
Ulla Stolt
Lars Andersson

TJG

N

Anne Svensson

TJG

N

Antal röster

31

18

13
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Här använda förkortningar:
N = Närvarande

F = Frånvarande

TJG = Tjänstgörande

För den som närvarit under endast en del av sammanträdet markeras detta genom angivande av
paragraf/er.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nej
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