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Ks § 1 Dnr 2018-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
Dagens föredragningslista godkänns. 

_____ 
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Ks § 2 Dnr 2018-000021  

Informationer 
* Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och livsmedel 

Sara Anselmby, chef för bygg- och miljö samt Tom Larsson, 
miljöinspektör och Gunnar Bring, miljöinspektör 

* Budgetförutsättningar 2018-2020 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Jonas Törngren, kommundirektör 

* Kommundirektören informerar 
 Information i ärendet Stöd och service 
 Jonas Törngren, kommundirektör 
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Ks § 3 Dnr 2018-000018  

Budgetförutsättningar 2018 – 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsens riktlinje inför budgetarbetet 2019 är att nämndernas 

sammanlagda ekonomiska ramar för 2019 och 2020 som anges i 2018 
års budget kan ökas med som mest 20,0 miljoner kronor respektive år. 
Det samanlagda ianspråktagandet för socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden om maximalt 2/3 av tillgängligt budgetöknings-
utrymme (13 mnkr) kvarstår. 

___________________________________________________________  

Deltar inte i beslutet med protokollsanteckning 
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Mikael Karlsson, S, Gabriella 
Carlsson, S, och Erika Öhlin, S, väljer att avstå från att delta i beslutet med 
hänvisning till eget budgetförslag som presenteras på kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj 2018. 

Marie Svensson, V, väljer att avstå från att delta i beslutet med hänvisning 
till eget budgetförslag som presenteras på kommunfullmäktiges 
sammanträde i maj 2018. 
_____ 

Bakgrund 
Enligt den nya budgetprocessen som beslutades i kommunfullmäktige i 
december 2016, ska kommunstyrelsen inför budgetarbetet ange preliminära 
ramar utifrån ett uppdaterat ekonomiskt läge. 

Den 21 december 2017 publicerade SKL den senaste 
skatteunderlagsprognosen. 

Ekonomiavdelningen har därefter gjort en uppdatering av 
budgetförutsättningarna, där skatteintäkter, pensionskostnader, räntor och 
avskrivningar har uppdaterats. 
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Ks § 3 (forts) Dnr 2018-000018  

Budgetförutsättningar 2018 - 2020 
Det ger följande bild (tecken före belopp anger resultatpåverkan): 

 2018 2019 2020 

Resultat enl Rambudget 2018 +9,5 +23,4 +34,4 

Skatteprognos dec -17 +0,8 -1,6 -4,6 

Räntekostnader +4,0 +5,0 +3,5 

Avskrivningar +4,0 +5,0 0 

Pensionskostnader -1,4 +3,2 +1,9 

”Nytt resultat” +16,9 +35,0 +35,2 

Resultatmål (1%) 10,0 10,0 10,0 

Ramförändring från året före +7,3 -25,6 -16,1 

 

Läget för 2018 är ansträngt. Både socialförvaltningen och Barn- och 
Utbildningsförvaltningen aviserar att risk finns för budgetöverskridanden i 
år. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 9,5 mnkr. Detta är 
strax under det finansiella målet på 1% resultat. 

Bokslutet för 2017 är ännu inte klart. Det torde dock finnas behov av 
nedskrivningar i bokslutet som överstiger utrymmet. Vi kommer att ha 
fortsatta behov av nedskrivningar som belastar resultatet för 2018. 

Vi har i kommunens budgetar för 2017 och 2018 lagt in generella 
anslagsminskningar med cirka 1% per år. Det innebär att vi just nu har 
anslag till nämnderna som minskar jämfört med året före när det gäller 2019 
och 2020. 2019 års ram är cirka 25 mnkr lägre än 2018 års, och 2020 års ram 
är ytterligare 16 mnkr lägre (41 mnkr lägre än 2018).  

I den förnyade rambudget som fullmäktige beslutade om i oktober 2017, 
gjordes ramförstärkningar för endast 1 år 2018. Det fanns då (och finns fort-
farande) stor osäkerhet om den statliga budgetens påverkan på kommunens 
ekonomi, varför vi valde att endast lägga ut ökningar av ramar 1 år.  
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Ks § 3 (forts) Dnr 2018-000018  

Budgetförutsättningar 2018 - 2020 
Bilden av utvecklingen av kommunens långsiktiga ekonomi ligger fast. Det 
innebär att vi fram till år 2030 har behov av kontinuerliga effektiviseringar 
på drygt 1% per år, alternativt tillsammans med skattehöjningar.  

Mot bakgrund av detta föreslår vi att en del av det utrymme som nu finns 
ovanför 1% resultat för respektive år, läggs till förstärkning av 
verksamheterna, men att resterande utrymme läggs som en förstärkning av 
resultatet, för ökad beredskap. Att lägga ut hela utrymmet skulle riskera att 
skymma sikten för de långsiktiga behoven av kostnadsminskningar.  

Med den föreslagna nivån på 20 mnkr/år för 2019 och 2020 i möjliga 
förstärkningar av nämndernas ramar, skulle ett preliminärt resultat kunna 
hållas på nivån runt 15 mnkr vilket på sikt kan minska behovet av upplåning 
för investeringar som i sin tur minskar räntekostnaden. 

De två stora verksamhetsnämnderna Socialnämnden och Barn- och 
Utbildningsnämnden kan inte räkna med att tillsammans ta del av mer än 2/3 
(13 mnkr) av det föreslagna utrymmet (20 mnkr respektive år). Högst 1/3 
kan övriga nämnder och förvaltningar tillsammans göra anspråk på. 

Förslag till i anspråktagande av ramförstärkning arbetas fram av nämnderna 
under våren med stöd av sin förvaltning och i dialog med ekonomichefen 
och kommundirektören. 

Behov av investeringar i förvaltningarna ska processas fram i samarbete 
mellan berörd förvaltning och SABY under februari/mars. 

Parallellt med kommunens budgetarbete under våren 2018 kommer 
Utvecklings- och tillväxtstrategin att uppdateras. Detta tillsammans med 
nämndernas beräkningar av bland annat volymutveckling (demografiska 
förändringar) är viktiga pusselbitar i fördelningen av resurser i budget. 

Den slutliga storleken på de ekonomiska ramarna för 2019-2021 och 
fördelningen av dessa beslutas i rambudget för 2019, som antas av 
kommunfullmäktige den 16 maj. 
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Ks § 3 (forts) Dnr 2018-000018  

Budgetförutsättningar 2018 - 2020 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-01-15 
Beräkning, budgetförutsättningar 2018-01-10 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, föreslår att nämndernas sammanlagda ekonomiska ramar 
för 2019 och 2020 som anges i 2018 års budget kan ökas med som mest 20,0 
miljoner kronor respektive år. Det samanlagda ianspråktagandet för 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden om maximalt 2/3 av 
tillgängligt budgetökningsutrymme (13 mnkr) kvarstår. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsens 
riktlinje inför budgetarbetet 2019 är att nämndernas sammanlagda 
ekonomiska ramar för 2019 och 2020, som anges i 2018 års budget, kan ökas 
med som mest 15,0 miljoner kronor respektive år.  

Samt ett förslag har lagts på mötet som föreslår att föreslår att nämndernas 
sammanlagda ekonomiska ramar för 2019 och 2020 som anges i 2018 års 
budget kan ökas med som mest 20,0 miljoner kronor respektive år. Det 
samanlagda ianspråktagandet för socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden om maximalt 2/3 av tillgängligt budgetökningsutrymme 
(13 mnkr) kvarstår. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget som läggs på mötet. 

_____ 

Kopia till 
Samtliga nämnder  
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Ks § 4 Dnr 2017-000359  

Remiss - En gemensam bild av 
bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73), dnr 
N2017/06026/PBB 
Kort sammanfattning 
Kommittén Kommunal planering för bostäder har inkommit med 
delbetänkandet En gemensambild av bostadsbyggnadsbehovet. Regeringen 
önskar få remissinstansernas synpunkter på betänkandet. Remissvaren ska ha 
inkommit till Näringsdepartementet senast den 17 februari 2018. Krokoms 
kommun har blivit inbjuden att svara på remissen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Krokoms kommun beslutar lämna föreslaget yttrande över rubricerat 

delbetänkande. 

_______________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Delbetänkandet ger förslag på hur bostadsförsörjningen ska planeras på 
nationell, regional och kommunal nivå. Förslaget har tillkommit bl a för att 
uppnå en bostadsförsörjning som på lång sikt, motsvarar behovet. 

”Det påbörjas för närvarande bostäder i en omfattning som möter 
befolkningstillväxten i landet som helhet på medellång sikt. För att behovet 
av bostäder ska kunna mötas i framtiden krävs dock att byggtakten 
upprätthålls.” Direktiven ger klara besked om att utredningen ska lämna 
förslag på hur nationella bedömningar av behovet av tillskott av bostäder ska 
fördelas på kommunerna. Förslagen ska tas fram i dialog med kommuner 
och regionala företrädare. 

Underlag för beslut 
”En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet – Delbetänkande av 
Utredningen om kommunal planering för bostäder.” 
Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt, 16 januari 2018 
Yttrande, 16 januari 2018 
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Ks § 4 (forts) Dnr 2017-000359  

Remiss - En gemensam bild av 
bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73), dnr 
N2017/06026/PBB 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts) 
Maria Jacobsson, S, Gabriella Carlsson, S, Hans Åsling, C, Björn 
Hammarberg, M, och Jan Runsten, MP, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 
lämnar yttrande, enligt förslag, över rubricerat delbetänkande. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____  

Kopia till 
n.registrator@regeringskansliet.se med kopia till 
helene.lasi@regeringskansliet.se i word och PDF-format. Då man skickar 
eposten ska ärendemeningen vara ”Regeringskansliets diarienummer som 
åtföljs av Krokoms kommun” 

 

 

mailto:n.registrator@regeringskansliet.se
mailto:helene.lasi@regeringskansliet.se
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Ks § 5 Dnr 2017-000342  

Remiss - Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd 
och folköl 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner svar på remiss över nya riktlinjer för 

serveringstillstånd och folköl med följande ändringar och tillägg. 

 Sista meningen i första stycket om återkommande verksamhet på sidan 
12, i kapitel 4 stryks. Syftet är att underlätta för föreningslivet att 
bedriva sina verksamheter. Riktlinjerna behöver vara väl anpassade till 
de faktiska förutsättningar som gäller där till exempel föreningar och 
andra delar samma lokal, vid olika tillfällen och under olika 
förhållanden. 
Tillägg görs, i punkten 3.3 under rubriken ”Förslag från näringsliv, 
kultur och fritid”, sist i meningen med ”till exempel tid och rum”. 

___________________________________________________________ 

Kommunstyrelsen har möjlighet att lämna remissvar på Socialnämndens nya 
riktlinjer för serveringstillstånd. Avdelningen näringsliv, kultur och fritid har 
här nedan några förslag till remissvar.  

Generellt måste språket och stavning ses över i dokumentet.  

Rubriken bör rubriksättas till Riktlinjer för serveringstillstånd och 
folkölsförsäljning i stället för Riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.  

2.1 Handläggningstider 
Från de nya riktlinjerna: De nya riktlinjerna för handläggningstider gäller 
från det att ansökan är komplett. Förslaget innefattar att det får ta mellan 6-
10 veckors handläggning för ett nytt stadigvarande serveringstillstånd.  

Förslag från näringsliv, kultur och fritid: Se över möjlighet att korta ner 
handläggningstiden ytterligare. Inför tydliga servicegarantier så att sökande 
vet vad de kan förvänta sig efter att en komplett ansökan är inskickad. Om 
det är svårt att lösa bemanning under sommarsemestrar kan möjlighet att 
skriva in i riktlinjerna att just under sommaren kan det vara längre 
handläggningstid om ansökan inkommer efter ett satt datum.  
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Ks § 5 (forts) Dnr 2017-000342  

Remiss - Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd 
och folköl 
Bakgrund: Enligt NNR, näringslivets regelnämnd, är för de allra flesta 
kommuner handläggningstiden för ett alkoholtillstånd fyra till sex veckor, 
näst vanligast är att ett alkoholtillstånd tar ca två månader att behandla. 
Endast tretton kommuner gör detta på en – tre veckor och nästan lika många 
tar upp till tre månader för att handlägga ett alkoholtillstånd.  

Snabba handläggningstider är viktiga för våra företag och Krokoms kommun 
bör prioritera insatser som underlättar för företagen.  

2.2 Sökandes lämplighet 
Förslag från näringliv, kultur och fritid: Texten om sökandes lämplighet 
upplevs otydlig. De punkter/krav som finns under både stadgivarande och 
tillfälliga serveringstillstånd bör formuleras på likartat sätt där det är tydligt 
att det ställs högre krav för det stadigvarande serveringstillståndet.   

Skriv hellre ”minst två” förrätter, huvudrätter och efterrätter istället för ”ett 
antal”. Viktigt med tydlighet.  

Ta bort ”bland annat” i För stadigvarande/tillfälliga serveringstillstånd gäller 
”bland annat” följande. Skriv i stället För stadigvarande/tillfälliga gäller 
följande.  

Det borde vara krav på att servera lättdrycker även vid ett tillfälligt 
serveringstillstånd.  

3.3 Idrott, ungdomsverksamhet och alkoholservering 
I de nya riktlinjerna skrivs det att kommunens praxis är att det inte är 
lämpligt att servera alkoholdrycker vid idrottsevenemang. Vid bedömningen 
tittar kommunen på verksamhetens inriktning, om det är kända geografiska 
problemområden samt ungdomshänsyn. Ingen alkoholservering ska tillåtas 
vid evenemang riktade mot barn under 18 år.  

Inspel från Näringsliv, kultur och fritid: Bra att det är praxis att det inte är 
lämpligt att servera alkoholdrycker vid idrottsevenemang men viktigt att det 
kan göras en annan bedömning om det inte är ett evenemang riktat mot barn 
och inte någon större risk förekommer. 
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Ks § 5 (forts) Dnr 2017-000342  

Remiss - Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd 
och folköl 
Från de nya riktlinjerna: I de nya riktlinjerna föreslås att föreningar och 
klubbar som har någon form av kommunalt stöd till sin ungdomsverksamhet 
inte ska få serveringstillstånd samma år som stödet beviljas.  

Förslag från Näringsliv, kultur och fritid: Att undantag kan göras där 
beviljandet av serveringstillstånd kan ske om det är tydligt avgränsad 
verksamhet från barn och ungdomsverksamheten, till exempel tid och rum. 

Bakgrund: Att föreningar inte ska kombinera barn och ungdomsverksamhet 
tillsammans med alkoholservering är i principen självklart. Vi har dock ett 
antal föreningar som har en väldigt diversifierad verksamhet med både barn 
och ungdomsverksamheter samt att vara byns arrangör av olika aktiviteter 
för bygdens människor såsom dansgalor och andra mötesplatser där 
möjligheten till serveringstillstånd kan vara en viktig inkomstkälla och en 
förutsättning för arrangemanget.  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår att sista meningen i första stycket om 
återkommande verksamhet på sidan 12, i kapitel 4 stryks. Syftet är att 
underlätta för föreningslivet att bedriva sina verksamheter. Riktlinjerna 
behöver vara väl anpassade till de faktiska förutsättningar som gäller där till 
exempel föreningar och andra delar samma lokal, vid olika tillfällen och 
under olika förhållanden. 

Andreas Karlsson, C, föreslår att tillägg görs, i punkten 3.3 under rubriken 
”Förslag från näringsliv, kultur och fritid”, sist i meningen med ”till exempel 
tid och rum”. 

Maria Jacobsson, S, Niklas Rhodin, S, och Maria Söderberg, C, yttrar sig. 
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Ks § 5 (forts) Dnr 2017-000342  

Remiss - Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd 
och folköl 
Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner svar på remiss över nya riktlinjer för serveringstillstånd och 
folköl med följande ändringar och tillägg. 

Förslag att ändring görs i remissförslaget där sista meningen, i första stycket 
om återkommande verksamhet på sidan 12, i kapitel 4, stryks. Syftet är att 
underlätta för föreningslivet att bedriva sina verksamheter. Riktlinjerna 
behöver vara väl anpassade till de faktiska förutsättningar som gäller där till 
exempel föreningar och andra delar samma lokal, vid olika tillfällen och 
under olika förhållanden. 

Tillägg görs, i yttrandet punkten 3.3 under rubriken ”Förslag från näringsliv, 
kultur och fritid”, sist i meningen med ”till exempel tid och rum”. 

Ordförande kommer först att fråga på förslag om ändring och tillägg och sist 
frågar hon på ärendet i övrigt. 

Beslutsgången godkänns 

Efter fråga på ändringsförslag i remissen finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslag i remissvar finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Sara Larsson, alkoholhandläggare 
Anna-Carin Svedén, näringslivschef 
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Ks § 6 Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen 

(2010:900) antar Bygglovstaxa 2018 för nämndens prövning enligt plan- 
och bygglagen. Taxan ska börja gälla från 1 mars 2018. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nämndens tidigare plan och 
bygglovstaxor gäller för ärenden som påbörjats innan 1 mars 2018. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att timersättningen är 1050 kronor för 
nämndens handläggning inom plan- och bygglagen (2010:900) och 
miljöbalken (1998:808). Avgiften gäller från och med 1 mars 2018. 
Avgiften indexuppräknas årligen vid varje kalenderår enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 

4. Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens timavgift för 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet till 1200 kronor för normal 
offentlig kontroll och godkännandeprövning och 1050 kronor för extra 
offentlig kontroll och registrering. Avgiften gäller från och med 1 mars 
2018. Avgiften indexuppräknas årligen vid varje kalenderår enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

5. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken 
(1998:808) att revidera taxa inom miljöbalkens område angående 
strandskydd. Prövning av ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna är 10 timmar och börja gälla från 1 mars 2018. 

___________________________________________________________  

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden ser regelbundet över taxorna för att de ska ligga på 
en nivå som speglar de kostnader som nämnden har. Det har gjorts en 
genomgång och avgifterna ligger lågt i förhållande till kostnaderna, speciellt 
inom miljöbalkens område och livsmedelstillsynen. Görs ingen höjning 
innebär det att skattepengar går till att täcka kostnader som skulle kunna 
täckas med avgifter. 
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Ks § 6 (forts) Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
Utöver en höjning av timtaxan så föreslås också mindre ändringar i 
byggtaxan. Ändringarna gäller vissa anmälningsärenden där vi lägger ner 
betydligt mer tid än vad taxan anger samt en rabatt vid byggnation av flera 
likadana byggnadsverk där vår handläggning generellt går snabbare än vad 
taxan anger. 

Det har uttrycks önskemål om att ha enhetlig avgift inom nämndens samtliga 
områden. Detta innebär att livsmedelstillsynens avgift inte helt täcker 
kostnaderna.  

Jämförelse 
Förslaget på timtaxan för miljö 2018 kommer att hamna i nivå med 
Östersunds timtaxa 2017 och betydligt under Åres timtaxa 2017. Timtaxan 
kommer hamna över Strömsunds och Bergs timtaxa 2017. 

Förslaget på timtaxa för livsmedel 2018 kommer att hamna i nivå med 
Östersunds och Åres timtaxa 2017 samt för viss handläggning även i nivå 
med Bergs timtaxa. Timtaxan kommer hamna över Strömsunds timtaxa 
2017. 

Förslaget på timtaxa för bygg 2018 kommer att hamna över de jämförda 
kommunernas timtaxor 2017. 

Förslaget innebär att timtaxan för miljö och livsmedel kommer ligga i en 
nivå som är försvarbar i jämförelse med övriga kommuner som är granskade. 

Förslaget innebär att timtaxan för bygg kommer hamna över de granskade 
kommunerna. Här bör dock beaktas att avgiften för sökta bygglov och 
anmälningar inte i sig kommer innebära de högsta avgifterna då avgiften 
räknas ut på olika sätt i de olika kommunerna. 
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Ks § 6 (forts) Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
I Krokoms kommun räknas avgiften fram utifrån en genomsnittlig tid för en 
viss ärendetyp gånger timkostnaden. En del kommuner utgår inte från antal 
nerlagda timmar vid uträkning av avgift. Östersunds kommun har 
tillexempel en uträkningsmodell som utgår från antal byggda kvadratmetrar 
vilket ofta innebär väldigt höga avgifter för flerbostadshus och industrier. I 
Krokoms kommun hade vi en sådan modell tidigare men det innebar oftast 
att avgiften inte stod i paritet med nerlagd handläggningstid varför vi 
ändrade taxan.  

Det bör även beaktas att timtaxan 2018 jämförs mot timtaxor som gäller 
2017 och det är troligt att övriga kommuner har någon typ av 
indexuppräkning på mellan 1-3 %. 

Möjlighet att ändra avgift 
I den redan antagna miljötaxan ges bygg- och miljönämnden möjlighet att 
sänka eller efterskänka avgiften ifall det finns särskilda skäl. 

I den redan antagna byggtaxan ges bygg- och miljönämnden möjlighet att 
sänka eller höja avgiften för ett visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag 
om nämnden finner skäl som motiverar en sådan ändring.  

Bygg och miljönämnden har i dagsläget delegerat denna möjlighet till 
handläggare. Denna möjlighet används relativt sällan då taxorna är baserade 
på en generell handläggningstid för ett visst ärendeslag och den tiden speglar 
oftast den genomsnittsliga tiden som behövs för att hantera ärenden med fast 
avgift. I de befintliga taxorna finns även ärendetyper där avgiften baseras på 
antal nerlagda timmar i det specifika ärendet, detta används när det är svårt 
att på förhand anta tidsåtgång eller ärenden som inkommer väldigt sällan 
(gäller framförallt miljötaxan). 

Livsmedelstaxan innehåller ingen möjlighet att ändra avgiften men där görs 
istället en riskklassning av den tillsynade verksamheten. Riksklassningen är 
det som styr avgiften för tillsynen. 
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Ks § 6 (forts) Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
Taxa med tak 
I dag baserars i princip alla avgifter för bygglov och anmälningar på ett 
genomsnitt för respektive ärendetyp. Detta innebär att ett ärende som är 
lättare att utreda får stå för kostnaderna för de ärendena som är svårare att 
utreda. Många gånger är det svårt att på förhand veta hur mycket tid ett 
enskilt ärende behöver för att komma till beslut. Det som oftast gör att ett 
ärende tar mycket tid i anspråk är frågor som ligger utanför den sökandes 
möjlighet att påverka, tex grannar, utredningar och överväganden som måste 
göras. Det finns även ärenden som tar mycket tid på grund av sökande eller 
deras ombud inte har den kunskap som krävs för att sätta sig in i frågorna 
men där har vi som myndighet stor informationsskyldighet, vilket kan göra 
det svårt att hänvisa nerlagd tid till ett specifikt ärende.  

Det skulle kunna gå att ha en taxa som är timbaserad men med en 
maxkostand för avgiften. Detta skulle innebära att maxkostnaden måste vara 
betydligt högre än dagens avgifter för att kunna upprätthålla samma intäkter 
då vissa ärenden kommer hamna under dagens avgifter. Avgiften skulle inte 
bli lika förutsägbar som den är i dag och tiden som debiteras kan komma att 
ifrågasättas vilket tar mer tid i ärendet.  

Underlag för beslut 
Bygg- och miljönämnden 14 december 2017 
Tjänsteutlåtande 21 november 2018 
Bygglovstaxa 2018 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige 
besluta i taxans fem punkter. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____  
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Ks § 6 (forts) Dnr 2017-000337  

Förändring av avgift och taxa för bygg, miljö och 
livsmedel 
 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 7 Dnr 2018-000002  

Översyn av regler samt blankett för kommunalt 
partistöd 
Kort sammanfattning 
Den 14 juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att blankett för redovisning 
av lokalt partistöd samt regler för lokalt partistöd ska ses över för att få en 
tydlighet i hur partistödet ska redovisas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige beslutar att regler för kommunalt partistöd 

revideras enligt förslag. 

2 Kommunfullmäktige kompletterar blanketten för redovisning av 
partistöd med instruktion om vad redovisningen bör omfatta. 
Instruktionen är hämtad ur reviderade regler för kommunalt partistöd. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I regler för kommunalt partistöd, antagna den 9 december 2014, under 
rubriken ”Närmare om innehållet i redovisningen” finns följande text:  

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger 
en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Den närmare 
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns 
vissa vägledande uttalanden.  
”Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd 
som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det 
som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan inte partierna tvingas 
redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de 
föreslagna redovisnings- bestämmelserna ska tillämpas”. 
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts 
för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av 
redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts 
till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen eller 
landstinget samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
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Ks § 7 (forts) Dnr 2018-000002  

Översyn av regler samt blankett för kommunalt 
partistöd 
Förslag är att ovanstående text redigeras med att den överstrukna texten tas 
bort i reglerna för partistöd. Den reviderade texten läggs även, som en 
instruktion, till blanketten för redovisning av lokalt partistöd. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 5 januari 2018 
Regler för kommunalt partistöd antagna den 9 december 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Gabriella Carlsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att regler för kommunalt partistöd revideras enligt förslag. 
Kommunfullmäktige kompletterar blanketten för redovisning av partistöd 
med instruktion om vad redovisningen bör omfatta. Instruktionen är hämtad 
ur reviderade regler för kommunalt partistöd. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 8 Dnr 2017-000208  

Reglemente Kommunala Integrationsrådet, KIR 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunala integrationsrådet, 

KIR med följande ändringar. 

Ändring på sidan 5 i reglementet under rubriken ”Rådets 
sammansättning” med att ”Kommunstyrelsen utser en ordinarie ledamot 
tillika ordförande i rådet samt en ersättare. Rådet utser själv en vice 
ordförande bland sina ledamöter. 

Ändring av texten i sista stycket på sidan 5 som byts ut mot följande. 
”Målet när ledamöterna väljs bör vara att skapa en så stor bredd som 
möjligt vad gäller bakgrund och perspektiv på integrationsaspekterna i 
enlighet med rådet syfte.” 

______________________________________________________________ 

Bakgrund 
Vid kommunstyrelsen den 13 september 2017 återremitterades förslag till 
reglemente för det kommunala integrationsrådet, KIR med begäran om att 
bredda rådets sammansättning så att kommunens samtliga nämnder var 
representerade. Skälet till detta var att kommunstyrelsen inte ansåg att 
integration är en ren socialnämndsfråga utan förutsätter insatser från alla 
nämnders verksamheter för att vara framgångsrik. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande integrationsråd 2017-12-13 
Reglemente kommunala integrationsrådet, KIR 
Beslut socialnämnden 2017-06-13 

Förslag som läggs på mötet och de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår ändring på sidan 5 i reglementet under 
rubriken ”Rådets sammansättning” med att ”Kommunstyrelsen utser en 
ordinarie ledamot tillika ordförande i rådet samt en ersättare. Rådet utser 
själv en vice ordförande bland sina ledamöter. 
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Ks § 8 (forts) Dnr 2017-000208  

Reglemente Kommunala Integrationsrådet, KIR 
Förslag som läggs på mötet och de som yttrar sig (forts) 
Björn Hammarberg, M, föreslår också att texten i sista stycket på sidan 5 
byts ut mot följande. ”Målet när ledamöterna väljs bör vara att skapa en så 
stor bredd som möjligt vad gäller bakgrund och perspektiv på 
integrationsaspekterna i enlighet med rådet syfte.” 

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, förslag. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar reglemente för kommunala integrationsrådet, KIR.  

Till det har kommit två ändringsförslag på sidan 5 i reglementet. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringarna och sedan frågar hon på 
ärendet i övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på ändringarna på sidan 5 i reglementet finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller dessa.  

Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 9 Dnr 2016-000216  

Motion - Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det inte finns några 

hinder enligt lag att inrätta rastfaddrar på skolor. Barn- och 
utbildningsnämnden ser nyttan av motionens syfte och ställer sig positiv 
till att de skolor som önskar inrättar rastfaddrar, om man säkerställer 
organisation, ansvarfrågor och inom egen budget. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade beslut (2016-09-28, dnr 2016-000052) om att 
remittera den inkomna motionen om rastfaddrar till Barn- och 
utbildningsnämnden för återrapportering i Kommunfullmäktige senast i juni 
2017.  

Ärendet togs upp vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
2017-03-21 och återremitterades till förvaltningen för ytterligare utredning. 
Efter mailkontakt med en av ledamöterna för ett förtydligande har fokus 
lagts på hur andra kommuner har löst motsvarande farhågor som Krokoms 
rektorer lyft fram. 
Det krävs någon form av organisering för att få till en fungerande 
verksamhet. I de kommuner som förvaltningen har inhämtat underlag ifrån 
har verksamheten i en kommun byggt på SPFs egen organisering i form av 
ett projekt, i en annan kommun har verksamheten legat under en 
trygghetssamordnare centralt i kommunen och i den tredje kommunen 
byggde verksamheten på rektorns kännedom om de enskilda seniorerna som 
var aktiva i verksamheten.  

Sammantaget blir bedömningen att Krokoms skolverksamheter i dagsläget 
inte mäktar med, varken organisatoriskt eller ekonomiskt, att själva initiera 
och prioritera en start av en ny verksamhet med pensionerade rastfaddrar.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden ett avslag på motionen. 
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Ks § 9 (forts) Dnr 2016-000216  

Motion - Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor 
Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 5 december 2017, § 134 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola, 2017-11-16 
Motion Rastfaddrar, Kommunfullmäktige 2016-09-28 dnr 2016-000052 
Tjänsteutlåtande Rastfaddrar, Barn och Utbildningsnämnden 2017-03-21 
Rapport SPF Lomma, ”Seniorer i skolan”  
Rastfaddrar Myråsskolan, Borås, folder 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar motionen med att det inte finns några hinder enligt lag att inrätta 
rastfaddrar på skolor. Barn- och utbildningsnämnden ser nyttan av motionens 
syfte och ställer sig positiv till att de skolor som önskar inrättar rastfaddrar, 
om man säkerställer organisation, ansvarfrågor och inom egen budget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(40) 

Sammanträdesdatum 
24 januari 2018 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 10 Dnr 2017-000343  

Begäran om tilläggsanslag, Hyreskostnad Crenada 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tilläggsanslag 

för hyra i Crenadahuset. 

___________________________________________________________ 

Bakgrund 
Socialnämnden har begärt ett tilläggsanslag på 400-450 tkr för ökad 
hyreskostnad i Crenadahuset i samband med behov av utökade lokaler. 
Bland annat hänvisar man till den utökning som skedde i samband med 
övertagande av verksamhet från en privat aktör. 

Kommunstyrelsen bestrider inte behovet av utökade lokaler men menar att 
den kostnad som Socialnämnden hade för köp av hemtjänst från den privata 
aktören bör rymma även lokalkostnader. Socialnämnden har dessutom redan 
fått ett tillskott för 2018 motsvarande 6,6 mkr. Av dessa skäl bör inte 
tilläggsanslag beviljas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 23 november 2017 
Socialnämnden 23 oktober 2017, § 150 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslår 
socialnämndens begäran om tilläggsanslag för hyra i Crenadahuset.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(40) 

Sammanträdesdatum 
24 januari 2018 

 
 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 11 Dnr 2017-000358  

Kommunal garanti för sanering och återställning av 
mark, Granbo 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner preliminärt upprättat arrendeavtal 

avseende mark för depåområde i anslutning till Granbo motocrossbana. 
____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Inför anläggande av motocrossbanan i Granbo i mitten av 90-talet  tecknade 
motorklubben arrendeavtal med berörda markägare. Krokoms kommun har i 
arrendeavtalen garanterat motorklubbens åtagande beträffande bland annat 
städning och sanering samt återställning av marken om avtalet upphör att 
gälla. 

Motorklubben har nu behov av att utöka området med två mindre delar. 
Berörd markägare är positiv till att upplåta dessa områden till föreningen 
under förutsättning att kommunen även för denna upplåtelse garanterar 
föreningens åtagande på likartat sätt avseende städning och sanering samt 
återställning av mark.  

Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 7 september 2017, § 110 
Tjänsteutlåtande daterat 5 september 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, Björn Hammarberg, M, Maria Söderberg, C, och Eva 
Ljungdahl, MP, yttrar sig 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner preliminärt upprättat arrendeavtal avseende mark för depåområde 
i anslutning till Granbo motocrossbana. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Ks § 11 (forts) Dnr 2017-000358  

Kommunal garanti för sanering och återställning av 
mark, Granbo 
 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Ks § 12 Dnr 2017-000293  

Medborgarförslag - Inrätta s k öppen 
fritidsverksamhet/fritidsklubb på Ås ridskola 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget, enligt förslag från barn- och 
utbildningsnämnden, med följande motivering. Fritidsklubbar är en frivillig 
verksamhet och barn – och utbildningsnämnden ser inte att vi i nuläget har 
ekonomiska resurser att bedriva detta. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunen har fått ett medborgarförslag med förslag om att inrätta en öppen 
fritidsverksamhet/fritidsklubb på Ås ridskola. 
Krokoms kommun bedriver idag enligt lag fritidshem både på 
Sånghusvallens skola och på Ås skola. 

Underlag för beslut 
Medborgarförslag 25 september 2017 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 24 oktober 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Jacobsson, S, och Jannike Hillding, M, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget från barn- och utbildningsnämnden som 
föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med följande 
motivering. Fritidsklubbar är en frivillig verksamhet och barn – och 
utbildningsnämnden ser inte att vi i nuläget har ekonomiska resurser att 
bedriva detta. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____  
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Ks § 12 (forts) Dnr 2017-000293  

Medborgarförslag - Inrätta s k öppen 
fritidsverksamhet/fritidsklubb på Ås ridskola 
 

Kopia till 
Förslagsställare 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Ks § 13 Dnr 2018-000003  

Vigselförrättare 2018 
1 Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Jämtlands län att utse 

kommundirektör Jonas Törngren samt kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande Björn Hammarberg till borgerliga vigselförrättare. 

2 Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att Lisa Sallins förordnande 
som vigselförrättare förlängs. 

_______________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
De par som planerar vigsel utan religiös ceremoni kan via kommunen eller 
Länsstyrelsen anlita en borgerlig vigselförrättare. Kommunen kan föreslå 
Länsstyrelsen att utse person i sin organisation, till vigselförrättare. 

Kommunen föreslår att kommundirektören samt kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande utses till borgerliga vigselförrättare. 

Lisa Sallin har ansökt om förlängning av sitt förordnande som 
vigselförrättare.  

Kommunen föreslår att Lisa Sallins förordnande som vigselförrättare 
förlängs. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 18 januari 2018 
Ansökan om förlängt förordnande som vigselförrättare 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Länsstyrelsen i 
Jämtlands län utser kommundirektör Jonas Törngren samt 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Björn Hammarberg till borgerliga 
vigselförrättare. Kommunstyrelsen föreslår också Länsstyrelsen att Lisa 
Sallins förordnande som vigselförrättare förlängs. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
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Ks § 13 (forts) Dnr 2018-000003  

Vigselförrättare 2018 
 

Kopia till 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
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Ks § 14 Dnr 2018-000013  

Delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut 
 som förtecknats nedan. 

      ____ 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande 
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte 
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett 
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv 
ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut: 

    Delegat 

     Dnr KS 12/005 
1 Prisjustering av avtal Företags hälsovård mellan Kommun- 
 Hälsorum och kommunen  direktör 
 
     Dnr KS 17/289 
2 Remissvar 171128 – Konsultation i frågor som rör Ks ordf 
 det samiska folket, Ds 2017:43 
 
     Dnr KS 17/369 
3 Tilläggsavtal, Ciceron Federationstjänst Kommun- 
     direktör 
     Dnr KS 17/370 
4 Tilläggsavtal, Ciceron Office Addins (Utforskaren)
 Kommundirektör 
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Ks § 14 (forts) Dnr 2018-000013  

Delegationsbeslut 
     Dnr KS 18/004 
5 Avtal – Sändning av kommunfullmäktige 2018 Kf ordf 
 mellan Krokomsbygdens Kulturella Radioförening 
 och kommunen 
 
     Dnr KS 18/005 
6 Avtal – Reklampaket 2018 mellan Krokomsbygdens Kf ordf 
 Kulturella Radioförening och kommunen  
 
     Dnr KS 18/009 
7 Avtal – Bildabonnemang Scandinav Simple – års- Kommunika- 
 abonnemang på royaltyfria bilder, 180127-200126 tionschef 
_____ 
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Ks § 15 Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr 28 
1 Älvräddarna: skrivelse 171123, information om vattenkraften, 

Nordanstigs kommuns projekt att befria hela Harmångersån från dammar 
med i Dam Removal Europes nyhetsbrev 

 
2 vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev 4 2017 
 
3 Jämtlands Räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 171211, § 23, 

Verksamhetsplan 2018 och budget 2019-2020 
 
4 Jämtlands Räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 171211, § 24, 

Sammanträdesplan 2018 
 
5 Naboer: VD brev kvartal 4, 2017 
 
  Dnr KS 16/023 
6 Näringslivskontoret: yttrande 171005, hur en nedläggning av Bussgods 

påverkar näringslivet i Krokoms kommun 
 
  Dnr KS 16/307 
7 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 171214, § 147, 

Efterbehandlingsåtgärder inom Hissmofors f d sulfitfabrik 
 
  Dnr KS 17/001 
8 Migrationsverket: skrivelse, Avvecklingen av tillfälliga boendeplatser 

fortsätter 2018 
 
9 Migrationsverket: missiv 171214, 290 miljoner som ska hjälpa ensam-

kommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i december 2017 
 
  Dnr KS 17/008 
10 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 171211 
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Ks § 15 (forts) Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
   Dnr KS 17/044 
11 SmåKom: nyhetsbrev december 2017 
 
   Dnr KS 17/062 
12 Inlandskommunernas Ekonomiska förening, IEF:  protokoll från styrelse-

sammanträde 171027 
 
13 Inlandskommunernas Ekonomiska förening, IEF:  nyhetsbrev december 

2017 
 
   Dnr KS 17/138 
14 Region Jämtland Härjedalen: minnesanteckningar 171115 från samråd 

RKM 
 
   Dnr KS 17/216 
15 Samhällsbyggnadschefen: Svar 171124 angående tidplan för Ny 

avfallsplan 
 
   Dnr KS 17/264 
16 Kommunstyrelsens ordförande: yttrande 171130, Remiss – Förslag till 

nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
 
   Dnr KS 17/312 
17 Region Jämtland Härjedalen: protokollsutdrag 171128, § 172, 

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

 
   Dnr KS 17/328 
18 Länsstyrelsen i Jönköpings län: 171020, Länsstyrelsens återrapportering 

av uppdrag 40 enligt regleringsbrevet för 2017 
 
   Dnr KS 18/006 
19 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 180109 
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Ks § 16 Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
    Dnr 2016/216 
1 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige 
senast juni 2017.    
    Dnr 2017/033 

2 Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget 
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 
26 oktober 2017. Förslaget är remitterat till 
upphandlingssamordnaren. 

    Dnr 2017/048 
3 Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås. 

Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i 
fullmäktige senast den 26 oktober 2017. 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit medborgarförslaget till 
Krokomsbostäder AB. KBAB är ägare till föreslagen fastighet. 

    Dnr 2017/081 
4 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018. 
Kommunstyrelsens presidium remitterar förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

     Dnr 2017/137 

5 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till 
socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2018. 

     Dnr 2017/183 
6 Medborgarförslag – Tillverkning av förnybart fordonsbränsle. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv 
beslutar i ärendet senast i december 2017. Kommunstyrelsens 
presidium remitterar förslaget till näringsliv. 
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Ks § 16 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 

   Dnr 2017/190 
7 Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad 

mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i 
maj 2018. 

      Dnr 2017/205 
8 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

     Dnr 2017/225 
9 Medborgarförslag – Kommunen köper in och underhåller tre 

hjärtstartare som sen placeras ut på tre sjukhem i kommunen. 
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet 
senast i februari 2018. 

    Dnr 2017/277 
10 Medborgarförslag – Pumptrack i Björkparken, Krokom. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 

   Dnr 2017/305 
11 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

    Dnr 2017/306 
12 Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 

    Dnr 2017/307 
13 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 
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Ks § 16 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
    Dnr 2017 - 308 
14 Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrar i familjer med 

försörjningsstöd. Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr 17/309 
15 Medborgarförslag – Utöka elevhälsans kompetens och se över 
 organisationen för stödet till skolbarn med språkstörning. Förslaget 
 remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
 ärendet senast i april 2018. 
     Dnr 17/296 
16 Medborgarförslag – Skolbarnsomsorg för barn 6-9 år med föräldrar 
 som är föräldralediga med ett yngre syskon. Förslaget remitteras till 
 barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 april 2018. 

     Dnr 17/323 
17 Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, Nyheden. 

 Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 
ärendet senast i april 2018. 

     Dnr 17/325 
18 Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 

     Dnr 17/334 
19 Medborgarförslag – Bana väg för växtkraft – Prioritera upprustning 
 av väg mellan Änge och Stavre. Förslaget remitteras till kommun-
 styrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 2018. 

   Dnr 17/324 
20 Medborgarförslag – Säkra Kaxås skola långsiktigt. Förslaget 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
ärendet senast i  april 2018. 
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Ks § 16 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
     Dnr 17/303 
21 Medborgarförslag – Förläng tid för boende för ensamkommande 
 som fyller 18 år. Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunstyrelsen senast i april 2018. 

     Dnr 17/344 
22 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms 
 kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 fullmäktige senast i oktober 2018. 

_____ 

Revisionsrapporter, pågående  
   Dnr KS 2017/354 

1 Förstudie av kommunens IT-organisation. 

2 Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd, 
socialnämnden. 

_____  
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