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Ks § 154 Dnr 2017-000030  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Ärendet Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism stryks från dagens 

möte. I övrigt godkänns föredragningslistan. 

_____ 
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Ks § 155 Dnr 2017-000031  

Informationer 
* Budget 2018, plan 2019-2020 
 Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
* Risk- och sårbarhetsanalys 

Malin Burman, Kriskonsulterna  
Sara Anselmby, kanslichef, deltar också 

* Utvecklings- och tillväxtstrategi 
 Jonas Törngren, kommundirektör 

* Kommundirektören informerar 
 Jonas Törngren, kommundirektör 

 - Hissmofors 
 - Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism 
 - Gemensam nämnd, IT-nämnd 
 - Caféterian 
 - Innovation 90 dagars process 

* Leader 
 Catarina Thorpe, verksamhetsledare 
 Cristine Persson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, deltar också 

* Grönt Center i Ås 
 Julia Pearson, projektledare 
 Anna-Carin Svedén, näringslivschef, deltar också 

_____ 
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Ks § 156 Dnr 2017-000235  

Flaggning 

Kort sammanfattning 
Kommunen vill bestämma vad som gäller för flaggning vid så väl olika 
platser som vid olika tillfällen. I beslutet beskrivs vad som ska gälla. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Nedanstående flaggpolicy gäller för Krokoms kommun 

2 Kommunens officiella flaggstänger finns vid: Kommunhuset i Krokom 
– tre flaggstänger Servicekontoret i Föllinge – en flaggstång 
Servicekontoret i Änge – en flaggstång 

3 Delegat för beslut om flaggning vid jubileer, dödsfall etc. på 
kommunens officiella flaggstänger är kommundirektören. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Flaggning grundar sig på en lång tradition och är en internationell företeelse 
och principerna för flaggning är i stort sett lika världen över. I Krokom har 
vi följande flaggpolicy. 

Kommunens officiella flaggstänger finns vid: 

Kommunhuset i Krokom – tre flaggstänger  

Servicekontoret i Föllinge – en flaggstång  

Servicekontoret i Änge – en flaggstång 

Kommunen har även flaggstänger vid kommunvapnen vid infarten till 
Krokom. Här hissas en svensk flagg samt flagga med kommunvapnet vid 
vardera sidan av E14 under sommarhalvåret (maj tom augusti). Under 
vinterhalvåret (september tom april) hissas en flagga med kommunvapnet 
samt svensk vimpel. Ansvar för att flaggor på dessa flaggstänger är hela och 
hissade har av KBAB utsedda personal. 
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Ks § 156 (forts) Dnr 2017-000235  

Flaggning 
Här nedan listas vilka regler som gäller för Krokoms kommuns officiella 
flaggorstänger: 

Allmänna flaggdagar 
På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella 
flaggstänger. Kommunhuset flaggar med två svenska samt samisk flagga. 

- Nyårsdagen 
- den 28 januari; Konungens namnsdag 

- den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag 
- påskdagen 
- den 30 april; Konungens födelsedag 
- den 1 maj 

- pingstdagen 

- den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag 
- midsommardagen 

- den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag 
- den 8 augusti; Drottningens namnsdag 
- dag för val till riksdagen 
- den 24 oktober; FN-dagen 

- den 6 november; Gustav Adolfs-dagen 
- den 10 december; Nobeldagen 
- den 23 december; Drottningens födelsedag 
- juldagen 
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Ks § 156 (forts) Dnr 2017-000235  

Flaggning 
HBTQ-dagen 
Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflaggor hissas på 
kommunens officiella flaggstänger. Vid kommunhuset hissas även två 
svenska flaggor. 

EU-dagen 
På EU-dagen den 9 maj och dag då val hålls i Sverige till Europaparlamentet 
ska EU-flaggan hissas. Vid kommunhuset hissas även två svenska flaggor. 

Samernas nationaldag 
6 februari. Samernas flagga hissas på kommunens officiella flaggstänger. Vid 
kommunhuset hissas även två svenska flaggor. 

Sverigefinländarnas dag 
24 februari.  Sverigefinländarnas flagga hissas på kommunens officiella 
flaggstänger. Vid kommunhuset hissas även två svenska flaggor. 

Internationella Romadagen 
8 april. Romernas flagga hissas på kommunens officiella flaggstänger. Vid 
kommunhuset hissas även två svenska flaggor. 

Bemärkelsedag för tornedalingar 
15 juli. Tornedalingarnas flagga hissas på kommunens officiella flaggstänger. 
Vid kommunhuset hissas även två svenska flaggor. 

Krokomsdagen 
Flaggning dagen för eventet. Vid kommunhuset hissas två svenska flaggor 
samt flagga med kommunvapnet. 

Officiella besök 
Vid officiella besök hos kommunen hissas gästens nationalitetsflagga på 
kommunens officiella flaggstänger. Vid kommunhuset hissas även två 
svenska flaggor. 
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Ks § 156 (forts) Dnr 2017-000235  

Flaggning 
Organisationsflaggor 
Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger 
får inte ske. Undantag beslutas av delegat. 

Övrig flaggning 
När flaggning enligt ovan inte är aktuell ska flagga med kommunens logotyp 
samt svensk och samisk vimpel vara hissad vid kommunhuset i Krokom. 
Svensk vimpel hissas då vid servicekontoren. 

Ansvar för flaggning 
Ansvar för att flaggor på kommunens officiella flaggstänger är hela och 
hissade har kommunhusets kontorsvaktmästare samt assistent vid 
servicekontoren. För hantering vid lör- eller helgdag ansvarar KBAB:s jour. 

Beslut om flaggning 
Beslut om flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av 
kommunstyrelsen, som beslutar om vidare delegation. Flaggning vid 

jubileer, dödsfall etc. kan ske på andra än kommunens officiella flaggstänger 
efter beslut av verksamhetsansvarig. 

Delegation 
Förslag till delegation om flaggning vid jubileer, dödsfall etc. på kommunens 
officiella flaggstänger är Kommundirektören. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande den 20 september 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, yttrar sig 
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Ks § 156 (forts) Dnr 2017-000235  

Flaggning 
Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att flaggpolicyn gäller för 
Krokoms kommun. Kommunens officiella flaggstänger finns vid: 
Kommunhuset i Krokom – tre flaggstänger Servicekontoret i Föllinge – en 
flaggstång Servicekontoret i Änge – en flaggstång. Delegat för beslut om 
flaggning vid jubileer, dödsfall etc. på kommunens officiella flaggstänger är 
kommundirektören. 
_____ 

Kopia till 
Kontorsvaktmästarna 
Krokomsbostäder AB 
Föllinge servicekontor 
Änge servicekontor 
Kommundirektörens ledningsgrupp  
Kommunikationsenheten 
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Ks § 157 Dnr 2017-000219  

Risk- och sårbarhetsanalys, 
krisberedskapslagstiftningen (LEH) 
Kort sammanfattning 
Att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser identifierar och förebygger 
risker. Genom detta kan kommunen utveckla och upprätthålla 
krishanteringsarbetet och krishanteringsförmågan stärks.            

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Risk- och sårbarhetsanalysen för 
 Krokoms kommun.  

__________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommuns risk- och sårbarhetsanalys görs enligt lag (SFS 
2006:544). Analysen följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuner risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). 

Länsstyrelsen Jämtlands län har uppmanat Krokoms kommun om att 
inkomma med en Risk- och sårbarhetsanalys före den 12 oktober 2017 då de 
som tidigare lämnats inte följer de kriterier som ska uppfyllas.  

Analysen har resulterat i ett antal åtgärdsförslag och lyfter även upp dessa 
insatser som genomförts, är pågående och planerar genomföras under 
mandatperioden. Av de åtgärdsförslag som presenteras väljer kommunen 
vilka som bör prioriteras och arbetas vidare med.                      

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande den 18 september 2017 
Risk- och sårbarhetsanalys för Krokoms kommun 
Uppföljning enligt krisberedskapslagstiftningen (LEH), den 14 juni 2017, 
Länsstyrelsen 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner Risk- och sårbarhetsanalys för Krokoms kommun. 
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Ks § 157 (forts) Dnr 2017-000219  

Risk- och sårbarhetsanalys, 
krisberedskapslagstiftningen (LEH) 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Ledningsgruppen 
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Ks § 158 Dnr 2017-000280  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige besluta att timpriset för servicetjänster enligt 

socialtjänstlagen är 240 kronor per timme upp till maxtaxan.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska gälla från och med den 1 
januari 2018.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften indexregleras i januari varje år 
utifrån senast fastställda omsorgsprisindex (OPI). 

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Jörgen Blom, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

Bakgrund 
För service, -vård- och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Krokoms 
kommun ut en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen, kapitel 8.   

Den 2 maj 2013 beslutade kommunfullmäktige att timpriset för 
servicetjänster skulle vara 200 kronor per timme upp till maxtaxan och att 
timpriset skulle indexregleras utifrån prisbasbeloppet. Det nuvarande 
timpriset gäller från och med den 1 juni 2013. Idag är timpriset för 
servicetjänster 201 kronor per timme. 

Den 29 april 2015 behandlade kommunfullmäktige ett ärende om 
indexreglering av vissa avgifter inom vård- och omsorg där det i bakgrunden 
till beslutet uttrycks ”Det är rimligt att de avgifter som finns inom vård- och 
omsorg ses över årligen”.  

Avgifterna för servicetjänster har nu setts över då det inte är gjort sedan 
beslutet 2013.  

Exempel på servicetjänster är städning, tvätt, klädvård och inköp. De olika 
servicetjänsterna (insatserna) beviljas av biståndshandläggare. Varje insats är 
kopplad till tidsschablonen för hemtjänstinsatser.  
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Ks § 158 (forts) Dnr 2017-000280  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 
Om kunden väljer en privat utförare enligt LOV betalas utföraren utifrån 
schablontiden och fastställt timpris enligt gällande LOV-avtal. 

För den som behöver hjälp genom servicetjänster och inte vill utnyttja 
kommunens tjänster, finns möjligheten att köpa tjänsterna med 
skattereduktion, så kallat rutavdrag av privata företag. Det kan vara billigare 
för personer att köpa serviceinsatserna privat med rutavdrag än att använda 
den kommunala hemtjänsten. För den som har flera insatser, är den 
kommunala hemtjänsten förmodligen det billigare alternativet då personen 
aldrig betalar mer än 2 013 kronor i månaden (maxtaxa). Det innebär att 
timtaxan blir låg för den som behöver mycket hjälp. Den som inte har 
avgiftsutrymme får en reducerad kostnad eller blir helt avgiftsbefriad.  
För den som endast behöver hjälp med exempelvis städning kan det vara 
billigare att köpa privat städning med rutavdrag. Priset för en timmes 
städning av privata städfirmor i Krokom ligger på mellan 181 kronor och 
225 kronor efter rutavdrag.  

Servicetjänster i Krokoms jämförelsekommuner 
Vid en jämförelse med Krokoms kommuns jämförelsekommuner (sju 
stycken) så skiljer sig avgifterna för servicetjänster. En kommun har olika 
procentsatser av basbeloppet beroende på insatsens omfattning. Fyra 
kommuner använder systemet med nivåer. Vilket innebär att den som 
beviljas insats placeras i nivå utifrån hur många timmar det blir per månad 
eller placeras i nivå utifrån antal hjälptillfällen/insatser per månad eller 
vecka.  

Krokom har tidigare använt systemet med nivåer men den 2 maj 2012 
beslutade kommunfullmäktige att avskaffa dåvarande nivåer med bakgrund 
till att systemet med nivåer känns förlegat och upplevs som orättvist i många 
fall. Med bakgrund till detta föreslår förvaltningen inte att man återinför 
nivåer.  

Tre av jämförelsekommunerna har såsom Krokom en timtaxa för 
servicetjänsterna men det som skiljer sig åt är att i dessa kommuner är 
timpriserna för omvårdnadstjänsterna och servicetjänsterna detsamma. I 
Krokom är avgifterna för omvårdnadstjänster och servicetjänsterna olika.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(39) 

Sammanträdesdatum 

5 oktober 2017 
 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 158 (forts) Dnr 2017-000280  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 
Jämförelsekommun 1 har ett timpris på 236 kronor.  

Jämförelsekommun 2 har ett timpris på 280 kronor.  

Jämförelsekommun 3 har ett timpris på 357 kronor. 

Avgift för servicetjänster 
Timpriset för servicetjänster varierar mycket mellan olika kommuner. En 
stickprovsundersökning visar att de kommuner som har det högsta timpriset 
har ett timpris på 335 kronor och den kommunen som har lägst timpris har 
ett timpris på 178 kronor.  Flertalet av kommunerna har ett timpris på mellan 
235 kronor och 260 kronor.  

Hur påverkas hemtjänsttagaren? 
De medborgare som har betalningsförmåga betalar 240 per timme för dessa 
tjänster upp till maxtaxan och de medborgare som inte har 
betalningsförmåga får servicetjänsterna av kommunen.  

Under april 2017 hade 198 medborgare i kommunen servicetjänster i olika 
utsträckning. Exempelvis hade en person endast servicetjänsten städ medan 
en annan person hade servicetjänsten städ och inköp.  

Tre av dessa invånare påverkas på olika sätt vid en höjning av timpriset för 
servicetjänster från 201 kronor per timme till 240 kronor per timme.  

Medborgare 1 påverkas inte vid en höjning då denne inte har 
avgiftsutrymme. Medborgare 2 har avgiftutrymme men påverkas inte vid en 
höjning då denne idag når upp till taket för maxtaxan. Medborgare 3 har 
avgiftsutrymme och når inte upp till taket för maxtaxan då denne bara har en 
servicetjänst. Medborgare 3 bor tillsammans med sin make/maka och delar 
på kostnaden. Vid en höjning av timpriset behöver medborgare 3 betala 
19.50 kronor mer i månaden för servicetjänsten.  

Omsorgsprisindex (OPI) 
Avgifterna föreslås indexregleras utifrån OPI. Ett fast OPI blir inte klart 
förrän i april eller maj och därför föreslås senast fastställda OPI användas vid 
prisjusteringen i januari varje år. 
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Ks § 158 (forts) Dnr 2017-000280  

Avgifter för servicetjänster enligt socialtjänstlagen 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 14 september 2017 
Kommunala pensionärsrådet 11 september 2017, § 18 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till socialnämndens förslag. 

Jörgen Blom, V, föreslår att avgiften för servicetjänster likställ med nivån 
för vård- och omsorgsavgiften. 

Maria Söderberg, C, förslår avslag till Jörgen Bloms, V, motförslag. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige besluta att timpriset för servicetjänster enligt 
socialtjänstlagen är 240 kronor per timme upp till maxtaxan. 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska gälla från och med den 1 
januari 2018. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften indexregleras i 
januari varje år utifrån senast fastställda omsorgsprisindex (OPI). 

Till det har kommit ett motförslag från Jörgen Blom, V, som föreslår att 
avgiften för servicetjänster likställ med nivån för vård- och omsorgsavgiften. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller socialnämndens förslag. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 159 Dnr 2017-000246  

Ansökan om medel för deltagande vid 
Landsbygdsriksdagen 2018 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen bidrar med maximalt 10.000 kronor för 

finansiering av en persons deltagande, från Krokoms kommun, vid 
Landsbygdsriksdagen. 

2 Hela Sverige ska, leva Jämtlands län skriver en rapport, specifikt för 
Krokoms kommun, som redovisas vid Krokoms kommunfullmäktige 
i juni 2018. 

3 Pengarna kan rekvireras i förväg. Redovisning av fakturaunderlag 
och rapport ska ske i efterhand. Om inte redovisning sker krävs 
pengarna tillbaka. Om inte hela beloppet används, krävs 
överskjutande del tillbaka. 

4 Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogande anslag 2018. 

_________________________________________________________ 

Bakgrund 
Hela Sverige ska leva Jämtlands län har under många år arbetat i hela länet och 
uppgiften är att stödja lokal utveckling för ett hållbart samhälle. Hela Sverige 
ska leva Jämtlands län är en ideell förening som består av en styrelse med 
representanter från hela länet. 

Sedan starten 1989 har en landsbygdsriksdag anordnats vartannat år. Det är 
byarörelsens stora mötesplats då människor från hela Sverige, med intresse för 
landsbygdsutveckling, samlas under ett par dagar för att diskutera viktiga 
frågor, inspireras och utbyta erfarenheter. 

Hela Sverige ska leva ansöker om 10.000 kronor per person som ska täcka 
omkostnader för resa, logi och konferensavgift.  

Underlag för beslut 
Förslag till beslut, kommunstyrelsens presidium 
Hela Sverige ska leva, Jämtlands län, ansökan om pengar 
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Ks § 159 (forts) Dnr 2017-000246  

Ansökan om medel för deltagande vid 
Landsbygdsriksdagen 2018 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget. 

Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget. 

Maria Söderberg, C, Niklas Rhodin, S, och Jan Runsten, MP yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
bidrar med maximalt 10.000 kronor för finansiering av en persons 
deltagande, från Krokoms kommun, vid Landsbygdsriksdagen. Hela 
Sverige ska, leva Jämtlands län skriver en rapport, specifikt för Krokoms 
kommun, som redovisas vid Krokoms kommunfullmäktige i juni 2018. 
Pengarna kan rekvireras i förväg. Redovisning av fakturaunderlag och 
rapport ska ske i efterhand. Om inte redovisning sker krävs pengarna 
tillbaka. Om inte hela beloppet används, krävs överskjutande del tillbaka. 
Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogande anslag 2018. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
_____ 

Kopia till 
Hela Sverige ska leva Jämtlands län 
Anna-Carin Svedén, näringslivschef 
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Ks § 160 Dnr 2017-000284  

Handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun 
Kort sammanfattning 
Uppdraget (se nedan beskrivning av ärendet) slutredovisas från styrgruppen i 
form av ett förslag till handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun. Programmet innehåller tidigare antagen målbild 2030 
med översiktliga direktiv och åtgärder som syftar till att de antagna målen 
ska nås samt begäran om nytt uppdrag till styrgruppen fram till och med 
mars 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till handlingsprogram som 

styrgruppens slutredovisning i enlighet med uppdragsformuleringen. 

2. Kommunstyrelsen ger styrgruppen ett fortsatt uppdrag där slutsatserna 
från socialnämndens fortsatta analysarbete vägs in för att om nödvändigt 
uppdatera och/eller konkretisera detta handlingsprogram ytterligare med 
redovisning i mars 2018. 

3. Kommunstyrelsen ger styrgruppen ett fortsatt uppdrag att under första 
halvåret 2018, i enlighet med målbilden, ta fram ett samlat förslag för 
utbyggnaden av äldreboenden i kommunen. 

4. Kommunstyrelsen ger styrgruppen ett fortsatt uppdrag att följa processen 
runt det påbörjade boendet i Kvarna i syfte att snabbt kunna ta ställning i 
frågor som kräver politisk behandling. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningens uppdrag till boendeutredaren är att för kommunens 
räkning utreda det samlade framtida behovet av boende för äldre såväl inom 
socialtjänstens ram som inom ordinarie bostadsplanering.  

Utredningen ska presentera underlag för beslut om investeringar i, placering 
och utformning av nya särskilda boenden i Krokoms med anledning av en 
växande grupp äldre samt att presentera underlag för beslut om inriktning 
och balans mellan olika boendeformer och hemtjänst och hemsjukvård. 
Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2017. 
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Ks § 160 (forts) Dnr 2017-000284  

Handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun 
Uppdraget har letts av en politisk styrgrupp . Insyn har beretts målgruppen 
genom en referensgrupp. 

Liggande förslag till handlingsprogram från styrgruppen är också gruppens 
slutredovisning för behandling i kommunfullmäktige i oktober. 

Underlag för beslut 
Utlåtande 

Handlingsprogram för Framtidens boende för äldre i Krokoms kommun, 
slutredovisning.  

Bilaga 1. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun del 2.  

Bilaga 2. Kommunfullmäktige 7 december 2017, § 85 

Bilaga 3. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun del 1.  

Bilaga 4. Kommunstyrelsen 16 november 2016, § 169 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg, M, föreslår i ändring, i punkten 2, att juni 2018 ändras 
till mars 2018. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner detta förslag till handlingsprogram som styrgruppens 
slutredovisning i enlighet med uppdragsformuleringen. Kommunstyrelsen 
ger styrgruppen ett fortsatt uppdrag där slutsatserna från socialnämndens 
fortsatta analysarbete vägs in för att om nödvändigt uppdatera och/eller 
konkretisera detta handlingsprogram ytterligare med redovisning i juni 2018. 
Kommunstyrelsen ger styrgruppen ett fortsatt uppdrag att under första 
halvåret 2018, i enlighet med målbilden, ta fram ett samlat förslag för 
utbyggnaden av äldreboenden i kommunen. Kommunstyrelsen ger 
styrgruppen ett fortsatt uppdrag att följa processen runt det påbörjade 
boendet i Kvarna i syfte att snabbt kunna ta ställning i frågor som kräver 
politisk behandling. 
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Ks § 160 (forts) Dnr 2017-000284  

Handlingsprogram för framtidens boende för äldre i 
Krokoms kommun 
Beslutsgång (forts) 
Till det har kommit förslag om ändring i punkten 2 att juni 2018 ändras till 
mars 2018. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan på 
förslaget i övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

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

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Styrgruppen för framtidens äldreboende i Krokoms kommun  
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Ks § 161 Dnr 2017-000290  

Asylsökande som fyller 18 år 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga ensamkommande ungdomar som 

fyller 18 år får bo kvar i väntan på beslut om uppehållstillstånd under 
förutsättning att det tilldelade kommunbidraget på 513 711 kronor 
tillfaller socialförvaltningen/Integrationsenheten.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att tidsbegränsa beslutet i enighet med 
regeringens tillfälliga kommunbidrag till 31 december 2017. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 

Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Gabriella 
Carlsson, S, Mikael Karlsson, S, och Jörgen Blom, V, anmäler reservation i 
beslutspunkten 2. 

_____ 

Bakgrund 
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt 
kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Tillskottet är 
tänkt som en möjlighet för kommunerna att låta ensamkommande barn som 
hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.  

Skäl till förslaget är att man uppmärksammat att ungdomar som fått 
PUT/TUT efter sin 18-årsdag haft svårt att klara av sina studier/etablering 
om de anvisats till en ny kommun under asylprocessen. I de fall en ungdom 
fyllt 18 år under asyltiden har den unge ofta placerats på ett 
anläggningsboende i en annan kommun än anvisningskommunen för HVB-
placeringen. Förutsättningarna för en gynnsam etablering antas vara större 
om den unge blir kvar i ursprungskommunen. Placeringen grundas därav på 
ett generellt behov och inte på vårdbehov.  
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Ks § 161 (forts) Dnr 2017-000290  

Asylsökande som fyller 18 år 
Försvårande för ungdomarnas mående är att samtliga har en asylprocess som 
har pågått mer än 500 dagar, för vissa upp till 700 dagar. I de fall en ungdom 
har särskilda vårdbehov innan hen fyller 18 år gör socialtjänsten alltid en 
individuell bedömning av vårdbehovet.  

Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till 
kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande barn 
och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Pengarna 
kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017.  

Regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse gör det således möjligt 
för kommuner att låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som 
fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun 
där de vistas. 

Det är upp till varje enskild kommun att fatta beslut om man vill agera enligt 
ovanstående förslag. Om förslaget går igenom kommer alla kommuner 
oavsett få ta del av de pengar som förslaget baseras på. Den summa som 
Krokoms kommun tilldelas är 513 711 kronor. Den extra pengapåsen 
sträcker sig fram till 31 december 2017. Om det blir några extra tillskott efter 
det är oklart. 

I Krokoms kommun är det i dagsläget tio asylsökande ungdomar placerade 
som blir 18 år under hösten 2017 som skulle bli aktuella för förslaget. 
Ytterliggare fem asylsökande ungdomar blir 18 år under våren. Antalet 
asylsökande förändras ständigt då asylprocesserna pågår för ungdomarna. I 
de fall individen får uppehållstillstånd ersätts kommunen med 750 
kronor/dygn och den unge ingår i befintlig verksamhet inom 
ensamkommande unga (stödboende).  I de fall individen får avslag är det 
Migrationsverket som bär ansvaret. 

De unga vuxna kommer erbjudas boende i egen eller delad lägenhet genom 
integrationsenhetens försorg. De kommer i likhet med övriga vuxna ha 
möjlighet att vända sig till integrationsenheten för visst stöd.  Den beräknade 
boendekostnaden uppgår till 228 000 kronor. Dagsersättningen på 71 
kronor/dag (mat, hygienartiklar, kläder, skor, sjukvård, mediciner, tandvård, 
andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter) utgår från Migrationsverket.  
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Ks § 161 (forts) Dnr 2017-000290  

Asylsökande som fyller 18 år 
Befintlig personal på integrationsenheten kommer att arbeta med de 
individer som omfattas av erbjudandet. För att möjliggöra regeringen och 
Vänsterpartiet förslag ska ersättningen på 513 711 kronor tillfalla 
Socialförvaltningen/Integrationsenheten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 1 september 2017 

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

Jörgen Blom, V, föreslår avslag till punkten 2. 
Niklas Rhodin, S, föreslår avslag till punkten 2. 

Jan Runsten, MP, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta 
att samtliga ensamkommande ungdomar som fyller 18 år får bo kvar i väntan 
på beslut om uppehållstillstånd under förutsättning att det tilldelade 
kommunbidraget på 513 711 kronor tillfaller socialförvaltningen 
/integrationsenheten. Kommunstyrelsen beslutar att tidsbegränsa beslutet i 
enighet med regeringens tillfälliga kommunbidrag till 31 december 2017. 

Till det har kommit avslag till punkten två. 

Ordförande kommer att fråga på de två punkterna var för sig. 

Efter fråga på punkten 1, bifall mot avslag, finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller den. 

Efter fråga på punkten 2, bifall mot avslag, finner ordförande att 
kommunstyrelsen bifaller den. 

_____ 

Kopia till 
Socialnämnden 
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Ks § 162 Dnr 2017-000135  

Revisionsrapport - Granskning av rutiner för 
föreningsbidrag 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner nedanstående svar på revisionsrapporten. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har uppdragit till Deloitte att översiktligt granska 
vilka regler och bestämmelser som gäller för Fritidsenhetens utbetalningar 
av stöd till föreningar i kommunen. Revisionsfrågan har varit ” Hanteras 
bidragsgivning till föreningar med tillräcklig tillförlitlighet och säkerhet?” 
Resultat 
Av ca 50 stickprov på utbetalningar av bidrag till föreningar har alla 
utbetalningar gjorts till rätt förening och med rätt belopp. Utöver detta har 
revisonen gjort en revisionell bedömning av organisationen och rutiner på 
fritidsenheten. Utifrån den revisionen har de tagit fram rekommendationer 
för vissa förbättringsområden. 

Rekommendationer 
Ta fram ett nytt Föreningspolitiskt program 
I dagsläget finns det ett Idrottspolitiskt program som är antaget 2003. En 
revidering är gjord 2006 men inget beslut är taget. Under 2017 har 
Idrottsalliansen påbörjat en revidering av programmet. Som revisionen 
kommit fram till finns ett behov av ett gemensamt föreningspolitiskt 
program, där idrotten är integrerad. I kommunens strategi för utveckling och 
tillväxt så är föreningslivet som tillväxtmotor ett område som lyfts fram och 
som ska arbetas med. Medborgardialoger kommer att genomföras.  
 
Se över bidragen och dess syften samt bidragsbeloppen. 
2011 genomförde Deloitte en bidragsöversyn för Krokoms kommuns 
föreningsbidrag. Det fattades dock inga nya beslut om bidrag och 
bidragnivåer. En ny granskning av bidragen och dess syfte vore motiverat 
inom de närmsta åren.  
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Ks § 162 (forts) Dnr 2017-000135  

Revisionsrapport - Granskning av rutiner för 
föreningsbidrag 
För att fatta beslut om nya bidrag och nivåer krävs en genomgång och 
sammanställning av verksamheter och anläggningar och deras faktiska 
driftskostander i nuläget, samt framtida underhåll och utvecklingskostnader. 

 
Ta fram en verksamhetsplan. 
En verksamhetsplan för Fritidsenheten ska upprättas årligen. 
 
Budgetera varje enskilt bidrag för sig. 
Revisonens granskning gäller för 2016 års verksamhet. Fritidseneheten har 
redan inför 2017 förändrat budgeten så att varje bidrag budgeteras och 
redovisas var för sig. 

 
Se över internkontrollrutiner. 
Som revisionen kommit fram till saknas i vissa ansökningar vissa dokument 
som ska bifogas ansökan. En översyn bör göras vilka dokument som ska 
bifogas och med vilket syfte de tillför ansökan. 
 
Uppdatera föreningsregistret 
Varje år skickas en blankett för föreningsregistret ut till alla registrerade 
föreningar för att uppdatera sin kontaktinformation mm. En mer omfattande 
genomgång av föreningarna i registret bör göras kontinuerligt med några års 
intervall. 
 
Investeringsbudgetens syfte och ansökningar 
Investeringsbudgeten används till investeringar i föreningsägda och 
kommunala anläggningar, både nya och befintliga. Investeringar i 
gemensamma lösa inventarier i kommunens gymnastikhallar. Investeringar i 
fordon och maskiner för Fritidsenhetens idrottsplatsvaktmästare. Beslut och 
prioritering av investeringar görs av Fritidssamordnaren. En blankett för 
detta bidrag bör tas fram och även slutdatum för då ansökan kommer att 
behandlas. 
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Ks § 162 (forts) Dnr 2017-000135  

Revisionsrapport - Granskning av rutiner för 
föreningsbidrag 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 
En kontroll av Fritidsenhetens utbetalningar av föreningsbidrag bör finnas 
med i Kommunstyrelsens internkontrollplan. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsen godkänner svar på 
revisionsrapporten. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Ordförande i kommunrevisionen 
Sakkunnigt biträde 
Kommunikationsenheten för utlägg på kommunens hemsida 
Näringsliv 
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Ks § 163 Dnr 2017-000130  

Medborgarförslag - Påverka transportbolag att leverera 
till bästa och inte närmaste serviceställe 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Medborgarförslaget besvaras enligt nedanstående och med tillägg om att 

Bussgods är ett transportföretag som levererar gods på ett flertal ställen i 
vår kommun och som i flera fall levererar gods där inte de ”stora” 
transportföretagen levererar. 

 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen som föreslår att 
kommunen bör påverka transportbolag att leverera till bästa och inte 
närmaste serviceställe.  Förslagsställaren har vid flertalet tillfällen fått åka 
flera mil i onödan då ett transportbolag inte kan leverera varorna till annat 
ställe än det som enligt dem är det närmaste servicestället. Detta är ett 
problem som ofta återkommer och fram för allt med DHL. Förslagsställaren 
vill att kommunen tar upp detta som ett problem och på något sätt påverkar 
transportbolagen.  

Svar på medborgarförslaget 
Speditionsföretagen väljer själva vart de vill ha sin utlämning. Många av 
företagen ger kunden möjlighet att välja bland flera alternativ till utlämning.  

DHL använder idag Google Maps då de hittar närmaste serviceställe vilket 
kan innebära i praktiken att bilvägen kan det vara längre. DHL levererar 
bland annat inte till Nälden men däremot till Trångsviken och Krokom. 
Kommunen har vid dessa tillfällen uppmärksammat speditionsföretagen på 
problemet, vilka har ett vinstdrivande syfte och är en kommersiell aktör på 
marknaden, vilket gör att kommunen i sig inte kan påverka deras 
leveransställen. 

Bussgods är ett transportföretag som levererar gods på ett flertal ställen i vår 
kommun och som i flera fall levererar gods där inte de ”stora” 
transportföretagen levererar. 
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Ks § 163 (forts) Dnr 2017-000130  

Medborgarförslag - Påverka transportbolag att leverera 
till bästa och inte närmaste serviceställe 
Transport och logistiklösningar är för kommunen ett känt problem och 
kommunen arbetar tillsammans med servicegivare, företag och Region 
Jämtland Härjedalen för att hitta lösningar framåt. E-handeln ökar lavinartat 
och behovet av logistik och transport kommer att öka i samma takt. Krokoms 
kommun är geografiskt mycket stor till ytan och det bor människor i hela 
kommunen. Att det ska finnas möjlighet för alla att kunna få sina varor 
levererade inom rimliga avstånd är en mycket viktig fråga.  

Kommunen kommer under hösten att bjuda in alla butiker och kommersiella 
servicegivare till gemensamma träffar där dialog kring logistiklösningar och 
utlämningsställen kommer att vara ett av de teman som diskuteras. 

Region Jämtland Härjedalen arbetar just nu med en utredning kring 
näringslivets behov av transporter i regionen. Utifrån den ska man sedan ta 
fram ett förslag på lösningar som täcker behoven men även är ekonomiskt 
hållbar. Resultatet av den analysen förväntas komma under hösten 2017. 

Underlag för beslut 
Medborgarförslag – Påverka transportbolag att leverera till bästa och inte 
närmaste serviceställe  

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår att Bussgods omnämns som det transportföretag 
som levererar gods på ett flertal ställen i vår kommun och som i flera fall 
levererar gods där inte de ”stora” transportföretagen levererar. 

Maria Söderberg, C, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag. 

Gabriella Carlsson, S, och Hans Åsling, C, yttrar sig. 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
besvarar medborgarförslaget med text som framgår under ”Svar på 
medborgarförslaget”. 

Till det har kommit ett tilläggsförslag. 
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Ks § 163 (forts) Dnr 2017-000130  

Medborgarförslag - Påverka transportbolag att leverera 
till bästa och inte närmaste serviceställe 
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan frågar hon 
på förslaget i övrigt. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

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

_____ 

Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 15 november 2017, information om Bussgods 
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Ks § 164 Dnr 2017-000177  

Delårsrapport 2017, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund, JRF 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds 

delårsrapport per augusti 2017. Revisionsrapporten kommer direkt till 
kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 
uppföljning per augusti 2017.  

Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med + 1.378 tkr. 

Förbundet prognostiserar ett resultat på +1.800 tkr för år 2017, vilket är 700 
tkr bättre än de budgeterade +1.100 tkr.  

Revisionsrapporten har ännu inte inkommit till kommunen. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2017-10-03 

Delårsrapport, Jämtlands Räddningstjänstförbund 2017-09-18 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V, yttrar sig. 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige godkänna Jämtlands 
Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti 2017. Revisionsrapporten 
kommer direkt till kommunfullmäktige. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 165 Dnr 2017-000304  

Delårsrapport 2017, Jämtlands Gymnasieförbund 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds 

delårsrapport per augusti 2017. Revisionsrapporten kommer direkt till 
kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 
Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk 
uppföljning per augusti 2017.  

Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +5.022 tkr. 

Förbundet prognostiserar ett resultat på +1.230 tkr för år 2017, att jämföras 
med ett budgeterat nollresultat. 

Revisorernas bedömning har ännu inte inkommit till kommunen. 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande    
Delårsrapport, Jämtlands Gymnasieförbund 2017-09-25 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, yttrar sig. 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2017. 
Revisionsrapporten kommer direkt till kommunfullmäktige. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 166 Dnr 2017-000301  

Kommunstyrelsens verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning samt RI-mål 2018 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunfullmäktige antar styrelsens RI– mål i samband med att 

kommunfullmäktige antar övriga nämnders RI-mål. 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner nämndsmålen. 

______________________________________________________________ 

Bakgrund 
Vid beslut om detaljbudget 2018 fanns inte målen med varför en 
komplettering måste göras. 

Underlag för beslut 
Bilaga ”Mål 2018” 

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

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår att kommunfullmäktige 
antar styrelsens RI– mål i samband med att kommunfullmäktige antar övriga 
nämnders RI-mål. Kommunstyrelsen godkänner nämndsmålen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningarna 
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Ks § 167 Dnr 2017-000014  

Valärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Bygg- och miljönämnden utser representant i styrgruppen för Ny 

avfallsplan. 

2 Kommundirektören återkommer med en generell beskrivning för 
styrgruppen Ny avfallsplan. 

________________________________________________________ 

Vid kommunstyrelsen den 13 september 2017 togs beslut om att välja Björn 
Hammarberg, M, att ingå i styrgruppen för Ny avfallsplan. 

Kommunstyrelsen föreslås nu istället besluta att bygg- och miljönämnden 
utser representant i styrgruppen. 

Kommunstyrelsen föreslås även besluta att kommundirektören återkommer 
med en generell beskrivning för styrgruppen. 

Efter fråga på förslagen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
dessa. 

_____ 

Kopia till 
Bygg- och miljönämnden 
Ny avfallsplan Dnr 2017/216 
Jonas Törngren, kommundirektör 
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Ks § 168 Dnr 2017-000027  

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 14/194 
1 Förlängning och prisjustering av avtal, Internetför- Kommundir 
 bindelse mellan kommunen och Bredband2 AB 
 
   Dnr KS 14/267 
2 Tilläggsavtal till Avtal Artvise Kundtjänst mellan Utv chef 
 Artvise AB och kommunen 
 
   Dnr KS 17/061 
3 Ramavtal gällande kommunal vuxenutbildning och Kommundir 
 SFI mellan Miroi AB och kommunen 
 
   Dnr KS 17/237 
4 Ordförandebeslut i samråd med presidiet,  Ks ordf 
 Medelstilldelning till Samordningsförbundet för 2018 
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Ks § 168 (forts) Dnr 2017-000027  

Delegationsbeslut 
   Dnr KS 17/241 
5 Förlängning av avtal, IT-stöd för upphandling och  Ekonomichef 
 avtalshantering med upphandlingsverktyget TendSign 
 mellan kommunen och Visma Commerce AB 
 
   Dnr KS 17/258 
6 Avtal – Talande Webb, mellan kommunen Kommundir 
 och Funka Nu AB 
 
_____ 
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Ks § 169 Dnr 2017-000028  

Meddelanden 
  Dnr KS 17/008 
1 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 170823, 170904 och 

170918 
 
  Dnr KS 17/029 
2 Länsstyrelsen Skåne: beslut 170829, tillstånd enligt 

kamerövervakningslagen, sökande Lunds universitet 
 
  Dnr KS 17/138 
3 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 170821 från Primärkommunala 

samverkansrådet samt Regionens samverkansråd 
 
  Dnr KS 17/189 
4 Jämtlands Gymnasieförbund: beslut 170529, § 13, Delårsbokslut per 

april 2017 och prognos helår 2017 
 
  Dnr KS 17/267 
5 Jordbruksverket: meddelande 170831, uppdatering av beslut om stöd för 

projektet Grönt center i Ås 
 
  Dnr KS 17/269 
6 Östersunds kommun: kommunfullmäktiges beslut 170619, § 134, 

Omstrukturering av Östersunds kommuns aktier i Jämtkraft AB 
 
_____ 
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Ks § 170 Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
 Dnr 2016/123 
1 Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom 

att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017. 

 Dnr 2016/124 
2 Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett 

långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017. 

   Dnr 2016/216 
3 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen 

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

    Dnr 2016/299 
4 Motion - Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare. 
 Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i 
 kommunfullmäktige senast i november 2017.  

    Dnr 2016/310 
5 Medborgarförslag – Utveckla och möjliggör ett blomstrande båtliv i 

Krokomsviken. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut 
i kommunfullmäktige senast den 26 oktober 2017. 

   Dnr 2017/033 
6 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 
7 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. 
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Ks § 170 (forts) Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
   Dnr 2017/069 
8 Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun. 

Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 
senast i december 2017. Förslaget är remitterat till 
utvecklingschefen. 

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

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

  Dnr 2017/099 
10 Medborgarförslag – Mer rörelse/idrott på Krokoms kommuns 

skolenheter. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för 
beslut i kommunfullmäktige senast i september 2017. 

  Dnr 2017/130 
11 Medborgarförslag – Påverka transportbolag att leverera till bästa och 

inte närmaste serviceställe. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen 
som själv beslutar i ärendet senast den 13 september 2017. 
Kommunstyrelsens presidium remitterar förslaget till näringsliv. 

    Dnr 2017/137 

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

     Dnr 2017/174 
13 Medborgarförslag – Tågstopp Trångsviken. Medborgarförslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
december 2017. Kommunstyrelsens presidium remitterar förslaget 
till trafikplaneraren och stadsarkitekten. 
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Ks § 170 (forts) Dnr 2017-000026  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
    Dnr 2017/176 
14 Medborgarförslag – Fordonstrafik, fordonsparkering och torgplats 

centrala  Krokom. Medborgarförslaget remitteras till 
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i december 
2017. 

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

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv 
beslutar i ärendet senast i december 2017. Kommunstyrelsens 
presidium remitterar förslaget till näringsliv. 

   Dnr 2017/190 
16 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 2017/191 
17 Medborgarförslag – En kommunal badplats i Krokomsviken. 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv 
beslutar i ärendet senast i december 2017. Kommunstyrelsens 
presidium remitterar förslaget till samhällsbyggnads för 
kommentarer.  

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

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

Revisionsrapporter 
     Dnr 20177218 
Revisionsrapport – Granskning av inköpsrutiner inom samhällsbyggnad 
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