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Kf § 142 Dnr 2018-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen stryker ärendet ”Motion – Hörselslingor i offentliga 
 lokaler och kommunens äldreboenden” från listan då ärendet blev 
 återremitterat i samhällsbyggnadsnämnden den 5 september. I övrigt 
 godkänns ärendelistan. 

_____ 

Kopia till 
Presidielådan och kommunstyrelselådan – Motion – Hörselslingor i 
offentliga lokaler och kommunens äldreboenden 

_____ 

Ajourneringar 
Kommunstyrelsen ajournerar sig för förmiddagsfika 09.30-09.45, 12.00-
13.00 för lunch, 15.10-15.15 för överläggningar, 15.30-16.10 för 
gruppmöten och 15.50-16.55 för överläggningar. 

_____ 
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Ks § 143 Dnr 2017-000372  

Strategi - Samiskt förvaltningsområde 
Kort sammanfattning 
För att förverkliga regeringens minoritetspolitiska strategi antogs en 
Handlingsplan under 2010 i kommunfullmäktige. Handlingsplanen har sedan 
dess reviderats i takt med att verksamheten utvecklas. Den beskriver 
kommunens övergripande mål och förvaltningarnas ansvar och ska samtidigt 
vara ett verktyg i det dagliga och långsiktiga arbetet med att skydda de 
lagliga rättigheterna och att stärka samernas ställning.  

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen antar Handlingsplan samiskt förvaltingsområde för 

Krokoms kommun att gälla 2018-2020. 

2 Under 1.15, Kultur, läggs en tredje punkt till under 1.15.2 som lyder 
”Krokoms kommun driver aktivt på så att Gaaltije sydsamiskt centrum 
blir ett nationellt sydsamiskt centrum.” 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Handlingsplanen för Samiskt förvaltningsområde har av kommunstyrelsen 
skickat ut på remiss till förvaltningarna. Svar har inkommit från 
socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden samt från 
kvalitetssamordningsgruppen. 

Samrådsgruppen har vid sammanträde den 26 april 2018 resonerat om 
remissvaren och anpassat handlingsplanen utifrån samrådsgruppens 
synvinkel. 

Därefter har, på förslag från kommundirektören, handlingsplanen delats i två 
delar. En del kallas för Policy och innehåller målen i handlingsplanen. 
Policyn beslutas av kommunfullmäktige. Den andra delen kallas strategi och 
motsvarar handlingsplanen i sin helhet och beslutas av kommunstyrelsen att 
gälla för samtliga förvaltningar. Policy och Strategi ersätter handlingsplanen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande den 28 augusti 2018 
Handlingsplan Samiskt förvaltningsområde  

tel:20182020
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Ks § 143 (forts) Dnr 2017-000372  

Strategi - Samiskt förvaltningsområde 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår att det under 1.15, Kultur, i punkten 1.15.2 läggs 
till en tredje punkt som lyder; ”Krokoms kommun driver aktivt på så att 
Gaaltije sydsamiskt centrum blir ett nationellt sydsamiskt centrum.” 

Jannike Hillding, M, Gabriella Carlsson, S, Björn Hammarberg, M, Jan 
Englund, Sd, Maria Jacobsson, S, och Hans Åsling, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun 
aktivt driver på så att Gaaltije sydsamiskt centrum blir ett nationellt 
sydsamiskt centrum. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag som föreslår att det under 1.15, Kultur, 
i punkten 1.15.2 läggs till en tredje punkt som lyder; ”Krokoms kommun 
driver aktivt på så att Gaaltije sydsamiskt centrum blir ett nationellt 
sydsamiskt centrum.” 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 
tilläggsförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga p grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Strategin till Susanne Thomasson för korrigering under 1.15.2. Därefter 
skickas den korrigerade strategin till diariet som sedan skickar ut 
protokollsutdrag inklusive strategin till samtliga nämnder för vidare arbete 
med att ta aktivitetsplaner 
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Ks § 144 Dnr 2018-000222  

Policy och mål - Samiskt förvaltningsområde 
Kort sammanfattning 
För att förverkliga regeringens minoritetspolitiska strategi antogs en 
Handlingsplan under 2010 i kommunfullmäktige. Handlingsplanen har sedan 
dess reviderats i takt med att verksamheten utvecklas. Den beskriver 
kommunens övergripande mål och förvaltningarnas ansvar och ska samtidigt 
vara ett verktyg i det dagliga och långsiktiga arbetet med att skydda de 
lagliga rättigheterna och att stärka samernas ställning.       

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar Policy för samiskt förvaltingsområde för 
 Krokoms kommun att gälla 2018-2020. 

2 Under 1.15, Kultur, läggs en tredje punkt till under 1.15.2 som lyder 
”Krokoms kommun driver aktivt på så att Gaaltije sydsamiskt centrum 
blir ett nationellt sydsamiskt centrum.” 

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Handlingsplanen för Samiskt förvaltningsområde har av kommunstyrelsen 
skickat ut på remiss till förvaltningarna. Svar har inkommit från 
socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden samt från 
kvalitetssamordningsgruppen. 

Samrådsgruppen har vid sammanträde den 26 april 2018 resonerat om 
remissvaren och anpassat handlingsplanen utifrån samrådsgruppens 
synvinkel. 

Därefter har, på förslag från kommundirektören, handlingsplanen delats i två 
delar. En del kallas för Policy och innehåller målen i handlingsplanen. 
Policyn beslutas av kommunfullmäktige. Den andra delen kallas strategi och 
motsvarar handlingsplanen i sin helhet och beslutas av kommunstyrelsen att 
gälla för samtliga förvaltningar. Policy och Strategi ersätter handlingsplanen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande den 28 augusti 2018 
Handlingsplan Samiskt förvaltningsområde  

tel:20182020
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Ks § 144 (forts) Dnr 2018-000222  

Policy och mål - Samiskt förvaltningsområde 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår att det under 1.15, Kultur, i punkten 1.15.2 läggs 
till en tredje punkt till som lyder; ”Krokoms kommun driver aktivt på så att 
Gaaltije sydsamiskt centrum blir ett nationellt sydsamiskt centrum.” 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar Policy för samiskt förvaltingsområde för Krokoms kommun att gälla 
2018-2020. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag som föreslår att det under 1.15, Kultur, 
i punkten 1.15.2 läggs till en tredje punkt som lyder; ”Krokoms kommun 
driver aktivt på så att Gaaltije sydsamiskt centrum blir ett nationellt 
sydsamiskt centrum.” 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 
tilläggsförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 

tel:20182020
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Ks § 145 Dnr 2018-000224  

Delårsrapport per juni 2018, kommunstyrelsens 
verksamheter 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner delårsredovisning för kommunstyrelsens 
 verksamheter 2018 med följande ändringar; 

 Mål 1, tillväxt- och utvecklingsstrategi ändras till gult. 

 Mål 9, god service etc ändras till gult. 

_________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens verksamheter presenterar i bifogad delårsredovisning 
med måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2018.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Delårsrapport 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår i ändring att; 

Mål 1, tillväxt- och utvecklingsstrategi ändras till gult. 

Mål 9, god service etc ändras till gult.   

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner delårsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter 2018. 

Till det har kommit förslag med tillägg om att 

Mål 1, tillväxt- och utvecklingsstrategi ändras till gult. 

Mål 9, god service etc ändras till gult. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan på 
grundförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 
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Ks § 145 (forts) Dnr 2018-000224  

Delårsrapport per juni 2018, kommunstyrelsens 
verksamheter 
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____  

Kopia till 
Sara Anselmby, kanslichef, för ändring i delårsrapporten. Efter ändring 
skickas dokumentet till diariet för registrering. 
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Ks § 146 Dnr 2018-000221  

Delårsrapport per juni 2018, Krokomsbostäder AB 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2018 för 
 Krokomsbostäder AB. 
 
Bakgrund 
Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2018. 

*  Intäkterna för första halvåret 2018 uppgår till cirka 52.938 tkr (51.857) 
*  Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka 2.096 tkr (6.872) 
*  Uthyrningsgrad, bostäder 99,50% (99,56%) 
*  Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 1.570 tkr (7.687) 
*  Genomsnittlig ränta för perioden: 0,34% (1,28%) 
*  Prognos helårsresultat före bokslutsdisp enligt K3: 9.281 tkr (Budget 

7.995  tkr) 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-09-04 
Delårsrapport, Krokomsbostäder AB 2018-08-24   

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, Björn Hammarberg, M, Hans Åsling, C, Maria Jacobsson, 
S, Niklas Rhodin, S, och Gabriella Carlsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner delårsrapport per juni 2018 för Krokomsbostäder AB. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 147 Dnr 2018-000206  

Delårsrapport per juni 2018, Krokoms kommun 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att vidta åtgärder 
 för att komma i ram 2018. 
____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till 
uppföljningen har en resultatprognos för helår 2018 upprättats och bokslut 
efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är -
8,5 mnkr. Detta är klart lägre än budgeterade +2 mnkr och kommunens 
långsiktiga resultatmål.  
 Mnkr 
Fullmäktige, revision, valnämnd 0 
Överförmyndarnämnd +0,3 
Kommunstyrelsen +0,7 
Jämtlands gymnasium -2,6 
Jämtlands Räddningstjänstförbund -0,5 
Socialnämnden -7,0 
Barn- och utbildningsnämnden -0,8 
Samhällsbyggnadsnämnden -3,1 
Bygg- och miljönämnden 0 
 
Socialnämnden lämnar en prognos för helåret som visar på ett underskott 
med 7,0 mnkr, trots tilläggsanslag med 10 mnkr.  
Det underskott som finns i prognosen för Barn- och utbildningsnämnden (-
0,8 mnkr) förklaras bl.a. av något högre vikariekostnader än planerat. Även 
Barn- och utbildningsnämnden fick ett tilläggsanslag med 2,5 mnkr under 
försommaren.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett underskott på 3,1 mnkr. Detta 
beror till största delen på höga kostnader för snöröjning, halkbekämpning 
och elkostnader. Övriga poster som avviker mer än marginellt från budget är 
avskrivningar (5 mnkr lägre kostnader än budgeterat) och löneökningar, där 
vi beräknar ett underskott med 2 mnkr. 
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Ks § 147 (forts) Dnr 2018-000206  

Delårsrapport per juni 2018, Krokoms kommun 
Vi ser även att det under året finns ett antal ej förutsägbara kostnader som 
påverkar negativt för 2018 (se redovisning av detta i Delårsrapportens 
inledning).    
 
 Inför 2019 och framåt visar de senaste skatteunderlagsprognoserna på högre 
skatteintäkter än budgeterat.  
 
När det gäller nämndernas återrapportering av Verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning, så har nämnderna sammantaget antagit 58 RI-mål, 
det vill säga verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Av dessa RI-
mål är 40% är uppfyllda, 45% är delvis uppfyllda och 7% är ej uppfyllda. (I 
9% av fallen har ingen måluppfyllelse bedömts.) 
 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, redovisar delårsrapporten. 
 
Jonas Törngren, kommundirektör, presenterar förslag till åtgärder för att 
minska det befarade underskottet för året. 
 
Regina Stenlund Pettersson, HR-konsult, presenterar personalpolitiskt 
delårsbokslut. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-09-04 Delårsrapport, Krokoms kommun 2018 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S, Björn Hammarberg, 
M, och Hans Åsling, C, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner delårsrapport per juni 2018. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att 
komma i ram 2018. 
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Ks § 147 (forts) Dnr 2018-000206  

Delårsrapport per juni 2018, Krokoms kommun 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Jonas Törngren, kommundirektör 
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Ks § 148 Dnr 2018-000223  

Sammanträdesdagar 2019 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar för 2019, för 
 sin egen del. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen antar förslag till sammanträdesdagar för 2019. 

___________________________________________________________ 

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 
Onsdag 23 januari  Resultatmål 2019-2022 och ev förändringar i 

tillväxtstrategin 
Onsdag 13 februari  Nämnderna dialog med kommundirektör 
Onsdag 13 mars   
Onsdag 10 april Årsbokslut samt tjänstemannaförslag rambudget 
Onsdag 24 april Majoritetens förslag till rambudget 2019 
Onsdag 22 maj 
Tisdag 4 juni 
  
Onsdag 28 augusti Information delår, kort 
Onsdag 11 september Halvårsuppföljning 
Onsdag 9 oktober  
Onsdag 23 oktober 
Onsdag 20 november  
Onsdag 11 december 

Kommunfullmäktige 
Onsdag 27 februari  
Onsdag 15 maj Beslut årsbokslut och rambudget 2019 
Onsdag 12 juni 
Onsdag 25 september 
Onsdag 13 november 
Onsdag 4 december 
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Ks § 148 (forts) Dnr 2018-000223  

Sammanträdesdagar 2019 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta 
föreslagna sammanträdesdagar för 2019, för sin egen del. 

Kommunstyrelsen antar föreslagna sammanträdesdagar för 2019. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Sekreterare i nämnderna 
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Ks § 149 Dnr 2017-000307  

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som 
deltar i daglig verksamhet (habersättning) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar motionen med följande; 

- De statsbidrag som kommunen fått för 2018 ska fördelas ut i förslagsvis 
 två omgångar till de personer som uppbär habiliteringsersättning. 
 
- Utredning görs om ökning till 45 kronor/dag, via extern finansiering, går 
 att hitta. 

_____________________________________________________________  

Bakgrund 
I dag får den som är funktionshindrad i Krokoms kommun en ersättning med 
35 kronor per dag när man deltar i daglig verksamhet. 
Habiliteringsersättningen är frivillig att betala ut för kommunerna. 
Ersättingen har i kommunen legat på samma i nivå i mer än 10 år. I dag 
erhåller 35 personer habiliteringsersättning. Ersättning för 6082 dagar totalt 
betalas ut per år. Ökar antalet brukare med daglig verksamhet ökar också 
antalet utbetalda dagar. 

En förhöjd habiliteringsersättning ger personer med funktionshinder en 
möjlighet att leva ett liv med goda levnadsvillkor.  

En höjning av habiliteringsersättningen innebär en årlig utökad kostnad för 
verksamhetsområdet med 60 837 kronor under förutsättning av ingen ökning 
av antalet brukare sker.  

Ska verksamhetsområdet höja habiliteringsersättningen måste också en 
utökning av rambudgeten genomföras. 

Verksamheten har rekvirerat statsbidrag (180507) som ska användas till 
förhöjning av HAB-ersättnigen men dessa medel ska användas innan årets 
slut. Så rekvireringen innebär ingen höjning av rambudgeten. 
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Ks § 149 (forts) Dnr 2017-000307  

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som 
deltar i daglig verksamhet (habersättning) 
Underlag för beslut 
Socialnämnden 28 maj 2018, § 88 
Tjänsteutlåtande 8 maj 2018 
Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 
verksamhet (habersättning) 

Förslag som läggs på mötet 
Maria Jacobsson, S, föreslår att motionen återremitteras med följande; 
De statsbidrag som kommunen fått för 2018 ska fördelas ut förslagsvis två 
omgångar till de personer som uppbär habiliteringsersättning. 
Utredning görs om ökning till 45 kronor/dag, via extern finansiering, går att 
hitta. 
 
Björn Hammarberg, M, Annika Hansson, S, Niklas Rhodin, S, Jörgen Blom, 
V, och Gabriella Carlsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
besvarar motionen med att verksamheten har rekvirerat statsbidrag som ska 
användas till förhöjning av HAB-ersättningen. Dessa pengar ska användas 
innan 2018 är slut. Inför 2019 finns i dagsläget inte pengar till att höja HAB-
ersättningen till 45 kronor per dag men socialnämnden ger verksamheten i 
uppdrag att se över möjligheten att genom avtal ta betalt för de tjänster 
daglig verksamhet utför i externa företag för att täcka HAB-ersättningen 
2019 och framåt. Uppdraget ska redovisas till socialnämnden i oktober 2018. 

Till det har kommit förslag om återremittering med följande; De statsbidrag 
som kommunen fått för 2018 ska fördelas ut i förslagsvis två omgångar, till 
de personer som uppbär habiliteringsersättning. 
Utredning görs om ökning till 45 kronor/dag, via extern finansiering, går att 
hitta. 

Ordförande kommer först att fråga på förslag om återremiss. 

Beslutsgången godkänns. 
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Ks § 149 (forts) Dnr 2017-000307  

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som 
deltar i daglig verksamhet (habersättning) 
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande att 
ärendet ska avgöras senare, återremitteras. 

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 
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Ks § 150 Dnr 2018-000120  

Medborgarförslag - Motionshall som 
samlingslokal/motionsarena för föreningsliv, privat och 
för nyttjande av skolan dagtid 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Medborgarförslaget avslås men frågeställningen tas med i tillväxtplanen 

för Krokoms kommun. 

____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att en motionshall 
byggs för nyttjande av föreningar, barn och ungdomar utanför skoltid. 

Principen i Krokoms kommun är att kommunen inte tillhandahåller lokaler 
för föreningsverksamhet om kommunen själv inte har behov av egen 
verksamhet i lokalen. Har kommunen egen verksamhet råder 0-taxa för 
föreningar som nyttjar lokalen under övrig tid. 

Förslagsställaren har mycket riktigt påpekat ett ökat behov av 
idrottsanläggningar i området Sånghusvallen, Ås, Dvärsätt, Krokom 
eftersom befolkningsökningen har varit stor. Inte minst antalet barn och 
ungdomar har ökat de senaste åren och det är aldrig optimalt att tvingas 
”bussa” barn till och från anläggningar. I en geografiskt stor kommun med 
utspridd befolkning kan det dock vara nödvändigt.  

Trots detta är det inte en självklarhet att placering av en eventuell ny 
idrottshall är i Sånghusvallen. Investeringskostnaden är betydande och då 
måste hänsyn tas till hur den närmaste 15-årsperioden ser ut avseende 
tillväxtområden och därtill hörande upptagningsområden och skolplaceringar 
innan man fattar beslut om vart en hall placeras. Ett samarbete med 
Östersund kan också övervägas eftersom vi har angränsande 
bostadsområden. 

Därför är det lämpligt att frågan skjuts till arbetet med översiktplaner och 
detaljplaner i det framtagna tillväxtprogrammet 
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Ks § 150 (forts) Dnr 2018-000120  

Medborgarförslag - Motionshall som 
samlingslokal/motionsarena för föreningsliv, privat och 
för nyttjande av skolan dagtid 
Underlag för beslut 
Svar medborgarförslag motionshall Sånghusvallen 
Medborgarförslaget 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att 
medborgarförslaget avslås men frågeställningen tas med i tillväxtplanen för 
Krokoms kommun. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 151 Dnr 2017-000367  

Medborgarförslag - Stärk återväxten inom sång och 
musik för unga. Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med att förslaget ska 

finnas med i den pågående översynen av kommunens kulturarbete.  

__________________________________________________________ 

Bakgrund 
Medborgarförslag har inkommit från en körledare och sångerska boende i 
Offerdal. Hon vill med insatser inom kulturskolan stärka återväxten inom 
sång och musik i Krokoms kommun och föreslår en ny körledartjänst inom 
kulturskolan som fångar upp körsång och ensemble-spel. Hon menar att 
musikundervisningen i skolan är oprioriterad och i många fall bristfällig; och 
att det även utanför skoltid minskar intresse för främst körsång. Camilla 
pekar bland annat på körsångens positiva effekter på hälsan.  

Innan sommaren ålades ett uppdrag på enheten för näringsliv, kultur och 
fritid att tillsammans med representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen. Uppdraget går ut på att göra en översyn över hur vi 
på kommunen arbetar med kultur och hur vi når ut. Där ingår bland annat 
kulturskolans verksamhet. I översynen ges förslag på förbättringsområden, 
där kulturskolan och möjligheten till utökad ensembleverksamhet för elever 
utgör en del.  

Eftersom översynen fortfarande pågår och beslut inte är fattade kring 
fortsättningen ännu, föreslås medborgarförslaget att avslås – men att det ska 
tas hänsyn kring det i den fortsatta utredningen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 
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Ks § 151 (forts) Dnr 2017-000367  

Medborgarförslag - Stärk återväxten inom sång och 
musik för unga. Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
avslår medborgarförslaget med att förslaget ska finnas med i den pågående 
översynen av kommunens kulturarbete. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 152 Dnr 2018-000210  

Sporthall i Änge samt igångsättningstillstånd för 
sökande av ny vattentäkt i Änge med omnejd 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen återremitterar punkten 1 ärendet; 

 Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att titta på tomten som ligger 
 på andra sidan bäcken, Genvägen, som ägs av Krokomsbostäder samt en 
 del av skogen norr om. Alla placeringar ger åverkan på 
 vattenskyddsområdet, men åverkan kan bli mindre i det här området. 
 Återredovisning sker vid kommunstyrelsen den 10 oktober 2018. 

 Den här placeringen ger också Offerdals IF möjlighet att, när 
 vattenskyddsområdet är löst, anlägga en gräsplan som föreningen 
 önskat. 
 Markbyte kanske är ett alternativ. 

2 Samtidigt med beslut om igångsättningstillstånd ska en plan för att 
 säkra vattenförsörjningen tas fram. 

3 Kommunstyrelsen beviljar förstudiemedel för att utreda ytvattenverk 
 enligt ”Näldenvisionen” - se nedan -alternativt ny vattentäkt i Änge med 
 omnejd. 

4 Finansiering för investering tas via skattemedel för den del som hör till 
flytten av vattentäkt och -verk i Änge.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Sporthall Änge 
I februari 2015 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om igångsättning 
av förstudie avseende nybyggnation av sporthall i Änge. Syftet med 
förstudien var att studera förutsättningar för nybyggnation av sporthall i 
Änge. Avsikten var att byggnaden skulle ligga i nära anslutning till bad- och 
gymnastikbyggnad för att hitta samordningseffekter kring bland annat 
omklädnings- och personalutrymmen. Närheten till övrig skolverksamhet har 
också varit styrande.  
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Ks § 152 (forts) Dnr 2018-000210  

Sporthall i Änge samt igångsättningstillstånd för 
sökande av ny vattentäkt i Änge med omnejd 
Förstudien har skett i nära samarbete med föreningslivet i Änge med omnejd. 

Under förstudien har markförhållanden i kombination med närhet till 
samhällets vattentäkt visat på förutsättningar som påverkat kostnadsbilden 
med en beräknad fördyring om ca 4 - 5 miljoner kronor.  

Ett flertal problemställningar avseende det tekniska utförandet på byggnad 
samt markanläggningar har uppkommit och behandlats under hela förstudie- 
och projekteringsstadiet. Det har bland annat handlat om att försöka 
säkerställa en skyddszon mellan grunt liggande bergtoppar och byggnadens 
betongplatta, ta ner kraftiga tallar utan att riskera att rotsystemet påverkat 
sprickbildningar i den porösa berggrunden. Sammantaget med den ökade 
trafikmängd som anläggningen förväntas generera kan inte risk av påverkan 
på vattentäkten uteslutas.  

Vattentäkten i Änge 
Vattentäkten i Änge består av två bergborrade grundvattenbrunnar i direkt 
anslutning till skolområdet. Upprättande av vattenskyddsområde pågår. 
Tillhörande skyddsföreskrifter kommer beröra fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i skyddszonerna kring täkten. Utöver 
skyddsföreskrifterna gäller miljöbalkens hänsynsregler, vilka bland annat 
innebär att:  

  ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. (…) Dessa försiktighetsmått skall vidtas så 
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (Miljöbalken 2 kap. 3 §)” 

Det finns tydliga risker med ökad aktivitet kring vattentäkten. Oförutsedda 
händelser (både plötsliga och successiva) kan inträffa som i värsta fall får 
mycket stora konsekvenser för vattenförsörjningen i Änge. Möjligheten att 
försörja hela Änge med reservvatten är små och en ny vattentäkt tar i ett 
sådant läge lång tid att hitta. Vatten- och renhållningsavdelningen avråder 
därför från nybyggnation i det aktuella området. 
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Ks § 152 (forts) Dnr 2018-000210  

Sporthall i Änge samt igångsättningstillstånd för 
sökande av ny vattentäkt i Änge med omnejd 
Om beslut ändå fattas att bygga en sporthall vid skolan bör vattentäkten först 
flyttas. Tidigare sökningar efter vatten i närområdet har varit förgäves, varför 
sökradien då måste utökas. 

Ett alternativ som då bör utredas närmare är att bygga ett nytt ytvattenverk i 
Nälden (”Näldenvisionen”) som utöver Nälden-Vaplan-Ytterån även kan 
förse Änge, Alsen och Trångsviken med vatten via överföringsledningar (se 
bild nedan).  

En sådan lösning har flera fördelar: 

• Löser intressekonflikter med vattenskyddsområden i flera tätorter, bl a 
Änge. 
• Befintligt vattenverk i Nälden är föråldrat och måste byggas om i närtid. 

• Sammankoppling med Udderonätet kan ge en ömsesidig 
reservvattenförsörjning till många orter. 

• Nya och moderna anläggningar gör oss även mer attraktiva som 
arbetsgivare. 

VA-tekniska frågor och kostnader är ännu inte studerade i detalj. I nuläget är 
det också svårt att ge en precis tidplan. Uppskattningsvis skulle hela 
processen ta tre till fem år från beslut till färdig ny vattentäkt/vattenverk 
inklusive ledningsdragning. 

Skulle ”Näldenvisionen” visa sig olämplig eller omöjlig får en ny vattentäkt 
för enbart Änge utredas vidare.  

Kapitaltjänstkostnaderna för investeringen föreslås tas via skattemedel för 
den del som hör till flytten av vattentäkt och -verk i Änge. I övrigt bör 
taxemedel nyttjas. VA-taxan måste dock justeras så att täckning erhålls för 
ökade kapitaltjänstkostnader. 

Ulla Schill, samhällsbyggnadschef, Oscar Aspman, Va- och renhållningschef 
och Håkan Sandström, VA-ingenjör redovisar ärendet. 
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Ks § 152 (forts) Dnr 2018-000210  

Sporthall i Änge samt igångsättningstillstånd för 
sökande av ny vattentäkt i Änge med omnejd 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, föreslår att punkten 1 återremitteras med följande; 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att titta på tomten som ligger på 
andra sidan bäcken, Genvägen, som ägs av Krokomsbostäder samt en del av 
skogen norr om. Alla placeringar ger åverkan på vattenskyddsområdet, men 
åverkan kan bli mindre i det här området. Återredovisning sker vid 
kommunstyrelsen den 10 oktober 2018. 

Den här placeringen ger också Offerdals IF möjlighet att, när 
vattenskyddsområdet är löst, anlägga en gräsplan som föreningen önskat. 

Markbyte kanske är ett alternativ. 
Jan Runsten, Mp och Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

_____ 

Ajournering begärs och verkställs klockan 16.50.16.55. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som där samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd för sporthall vid 
skolan i Änge. Samtidigt med beslut om igångsättningstillståndet ska en plan 
för att säkra vattenförsörjningen tas fram. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunstyrelsen att bevilja förstudiemedel för att utreda 
ytvattenverk enligt ”Näldenvisionen” - se nedan -alternativt ny vattentäkt i 
Änge med omnejd. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
att finansiering för investering tas via skattemedel för den del som hör till 
flytten av vattentäkt och -verk i Änge.  

Till det har kommit förslag om att återremittera punkten 1 i förslag till 
beslut. 

Ordförande kommer först att fråga om punkten 1 ska avgöras idag eller 
senare och sedan frågar hon på punkterna 2-4. 

Beslutsgången godkänns. 
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Ks § 152 (forts) Dnr 2018-000210  

Sporthall i Änge samt igångsättningstillstånd för 
sökande av ny vattentäkt i Änge med omnejd 
Efter fråga på om punkten 1 ska avgöras idag eller senare finner ordförande 
att den ska avgöras senare, återremitteras. 

Efter fråga på punkterna 2-4, var för sig, finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller dessa. 

_____ 

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 10 oktober 2018, återredovisning 
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Ks § 153 Dnr 2018-000164  

Jämställdhets- och jämlikhetspolicy 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att se över Krokoms kommuns 

jämställdhetspolicy och i samband med det ta fram en jämställdhets- och 
jämlikhetspolicy. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
I mars 2018 fick utvecklingssekreteraren/utredaren på Socialförvaltningens 
Stab i uppdrag av socialnämnden att till sammanträdet den 24 april 2018 ta 
med Krokoms kommuns jämställdhetspolicy.   

Jämställdhetspolicyn fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2009 och 
lyder: I Krokoms kommun ska jämställdhet råda. Det betyder att kvinnor och 
män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter ifråga om arbete, 
anställningsvillkor och utveckling i arbetet. 

Då det var nio år sedan policyn fastställdes kan den vara i behov av 
revidering och socialnämnden önskar därför att den ses över. I samband med 
översynen önskar socialnämnden att en jämställdhets- och jämlikhetspolicy 
tas fram.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 7 maj 2018 
Kommunfullmäktige den 11 februari 2009, § 19 
Jämställdhetspolicy, övergripande mål samt jämställdhetsplan 2009-2011 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att se över Krokoms kommuns jämställdhetspolicy och i samband 
med det ta fram en jämställdhets- och jämlikhetspolicy. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(41) 

Sammanträdesdatum 
12 september 2018 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 153 (forts) Dnr 2018-000164  

Jämställdhets- och jämlikhetspolicy 
Kopia till 
Anne Vågström, HR-chef 
Presidiet 
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Ks § 154 Dnr 2018-000215  

Stöd till Ås ridskola 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beviljar ett foderstöd med 218 tkr till Ås ridskola 

under förutsättning att andra bidragsmöjligheter inte finns (statliga, EU-
stöd mm). Utbetalning av stödet ska kombineras med en kommunal 
översyn av ridskolans totala ekonomi. Finansiering sker från 
kommunledningsförvaltningen. 

2 Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
förutsättningarna för ett eventuellt kommunalt övertagande av drift och 
underhåll. I översynen skall det ingå gränsdragningslista avseende 
kommunens respektive ridskolans åtaganden. 

____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Ås ridklubb har under en längre tid haft stora bekymmer med underhåll av 
fastigheten där ridskolan har sin verksamhet. Fastigheten ägs av Krokoms 
kommun men föreningen har via ett driftbidrag på 300 tkr per år haft i 
uppdrag att sköta underhåll och drift. De senaste åren har elkostnaden stigit 
till en nivå som alltmer slukar driftbidraget och endast en liten del finns kvar 
för underhåll. Dessutom saknas den kompetens som krävs för att sköta 
underhåll av en modern fastighet. 

Följden har blivit att byggnaden successivt blivit i sämre skick och 
kommunen har därför sett det nödvändigt att finansiera akuta åtgärder för i 
ca 200 tkr per år för att verksamheten ska kunna fortsätta. Även 
Arbetsmiljöverket har haft synpunkter på den försämrade arbetsmiljön. 

För att råda bot på denna utveckling och bättre förvalta en från början stor 
investering med en omfattande verksamhet föreslås att Krokoms kommun tar 
över ansvaret för drift och underhåll och i samråd med ridskolan kommer 
överens om gränsdragning för kommunens respektive ridskolans åtagande. 
Nyckeltal för planerat underhåll av en fastighet i den storleksordningen visar 
på en kostnad på ca 600-650 tkr/år.  
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Ks § 154 (forts) Dnr 2018-000215  

Stöd till Ås ridskola 
Totalkostnaden för ett övertagande är alltså inte väsentligt överstigande 
nuvarande driftbidrag tillsammans med akuta åtgärder och fastighetens 
långsiktiga värde ökar. Akuta åtgärder förväntas också minska betydligt med 
ett bättre planerat underhåll. 

Ås ridskola har även planer för en omfattande ombyggnation alternativt 
utbyggnation. Krokoms kommun tar ingen ställning till eventuell 
samfinansiering i och med detta beslut. Beslutet rör endast befintlig 
fastighet. 

Sommaren 2018 har varit extremt torr med följd att skördar uteblivit vilket 
inneburit att det blivit stor foderbrist. Foderpriserna har därför stigit markant 
och leder till att ridskolan inte längre kan finansiera djurhållningen. Nu har 
en begäran om ett tillfälligt foderstöd på 218 tkr inkommit till kommunen för 
att inte tvingas stänga ned verksamheten. Utbetalning av stödet ska 
kombineras med en kommunal översyn av ridskolans totala ekonomi. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande ”Ås ridskola avseende foderstöd” 
Mail med stödbegäran från Ås ridklubb. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Jacobsson, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
beviljar ett foderstöd med 218 tkr till Ås ridskola under förutsättning att 
andra bidragsmöjligheter inte finns (statliga, EU-stöd mm). Utbetalning av 
stödet ska kombineras med en kommunal översyn av ridskolans totala 
ekonomi. Finansiering sker från kommunledningsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
förutsättningarna för ett eventuellt kommunalt övertagande av drift och 
underhåll. I översynen skall det ingå gränsdragningslista avseende 
kommunens respektive ridskolans åtaganden. 
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Ks § 154 (forts) Dnr 2018-000215  

Stöd till Ås ridskola 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Ås ridskola 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 155 Dnr 2018-000177  

Reglemente för kommunala handikapprådet, KHR 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunala 

handikapprådet (KHR). 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunala handikapprådets reglemente är från 2001.  

Den 25 maj 2015 behandlade rådet ärendet ”Förslag till reglemente för 
kommunala handikapprådet” KHR, § 11 där rådet föreslår socialnämnden 
besluta om ett antal förändringar. Vad utredaren kan se så har inte ärendet 
gått vidare till socialnämnden för beslut och detta förslag till reglemente 
bygger delvis på handikapprådets föreslagna förändringar 2015.  

Förslaget har även ett delvis annorlunda upplägg än det nuvarande och det är 
för att det ska likna övriga reglementen i kommunen. Förslaget är också att 
bygg- och miljönämnden ska ingå i kommunala handikapprådet samt att 
Krokomsbostäder och berörda nämnder tar mer ansvar, se kommentar 1, 2, 3 
och 6.  

I nuvarande reglemente står: ”Kommunen fastställer antalet ledamöter och 
ersättare från de handikapporganisationer som ska ingå i det kommunala 
handikapprådet ”. En annan formulering föreslås då det finns frågetecken 
kring vem som är kommunen och ersättare föreslås tas bort då det inte finns 
utsedda ersättare denna period.  

Följande formulering föreslås: ”Kommunala handikapprådet består av fem 
(5) förtroendevalda och sju-elva (7-11) företrädare från 
handikapporganisationer”. 

Förslaget på antal är delvis från kommunala handikapprådets tidigare 
reglemente.  

Se de beskriva ändringar samt ändringar i övrigt i bilaga 1. Förslag till 
reglemente för kommunala handikapprådet. 
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Ks § 155 (forts) Dnr 2018-000177  

Reglemente för kommunala handikapprådet, KHR 
Underlag för beslut 
Socialnämnden 18 juni 2018, § 114 
Tjänsteutlåtande 22 maj 2018 
Kommunala handikapprådet den 14 maj 2018, § 13 
Bilaga 1. Förslag till reglemente för kommunala handikapprådet (version 3) 
Bilaga 2. Kommunala handikapprådet den 25 maj 2015, § 11 
Bilaga 3. Nu gällande reglemente 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 
antar reviderat reglemente för kommunala handikapprådet (KHR). 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Kf § 156 Dnr 2018-000141  

Remiss - Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 
2019-2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner remissvar för Kulturplan, Region Jämtland 

Härjedalen. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Region Jämtland Härjedalen Kultur har sammanställt en kulturplan för 
perioden 2019-2022 som varit ute på remiss och som Krokoms kommun 
tagit del av och haft synpunkter på.  

Tjänstemän vid Krokoms kommun har både deltagit i samverkansmöten med 
civilsamhället och diskuterat kulturplanen, men även internt sett över 
materialet ur kommunens perspektiv.  

Underlag för beslut 
Bilaga 1) Sammanfattning Kulturplan sammanställt av Erika Andersson 
Bilaga 2) Remissvar Krokoms kommun 
Bilaga 3) Remissvar civilsamhället sammanställt av Kristina Ernehed 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner remissvar för Kulturplan, Region Jämtland Härjedalen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Region Jämtland Härjedalen 
Erika Andersson, förenings- och kultursamordnare 
Mats Hurtig, kultursamordnare 
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Ks § 157 Dnr 2018-000021  

Kommundirektören informerar 
Jonas Törngren, kommundirektör informerar i följande punkter; 

* Ledarutvecklingsprogram 

* Utbildning för förtroendevalda 

_____ 
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Ks § 158 Dnr 2018-000013  

Delegationsbeslut 
Kort sammanfattning 
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 18/211 
1 Avtal mellan Tieto Sweden AB och kommunen, Kommundir
 gällande produkten TEIS och tjänsten BIX, avtalstid 
 180901-230831 
_____ 
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Ks § 159 Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr 25 
1 Regeringskansliet, Finansdepartementet:  rapport och följebrev 180810, 

Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020 
 
  Dnr KS 18/006 
2 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 180820 
 
  Dnr KS 18/056 
3 Migrationsverket:  missiv 180815, 200 miljoner som ska hjälpa ensam-

kommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i augusti 2018 
_____ 
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Ks § 160 Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
Kort sammanfattning 
     Dnr KS 17/205 
1 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

   Dnr KS 17/305 
2 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

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

   Dnr KS 17/307 
3 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

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

 Dnr KS 17/367 
5 Medborgarförslag – Stärk återväxten inom sång och musik för unga. 

Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun. Förslaget remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

 
 Dnr KS 18/039 
6 Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid 

Hissmovallen i Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

 Dnr KS 18/040 
7 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 2018. 
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Ks § 160 (forts) Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
   Dnr KS 18/102 
8 Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget 
 remitteras till näringslivskotoret för svar i kommunfullmäktige senast 
 den 27 september 2018. 
  Dnr KS 18/120 
9 Medborgarförslag – Motionshall som samlingslokal/motionsarena för 

föreningsliv, privat och för nyttjande av skolan dagtid. 
Kommundirektören får i uppdrag att svara till kommunfullmäktige 
senast den 27 september 2018. 

   Dnr KS 18/137 
10 Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i 

det kommunala byggandet. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med 
Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 14 
november 2018. 

   Dnr KS 18/167 
11 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och 

utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019. 
 
Revisionsrapport 
1 Rapport – Uppföljning av granskningar år 2014-2015  
 Uppföljningen riktar sig till  

Kommunstyrelsen för att lämna synpunkter på slutsatser vad gäller 
företagshälsovård och leasing av bilar 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden för att lämna synpunkter beträffande rutiner 
för att minska sjukfrånvaron. 

Svar önskas senast 31 oktober 2018 
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