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Kf § 72

Dnr 2017-000049

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras tisdagen den 10 oktober 2017.
Elisabeth Svensson, M, och Jörgen Blom, V, utses att justera protokollet.
Nya ledamöter och ersättare
Viveca Asproth är ny ersättare för Socialdemokraterna.
Upprop
Vid uppropet noteras 38 ledamöter och 5 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts i Östersunds Posten och i
Länstidningen den 20 september och kallelsen har skickats ut den 14
september 2017.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
Frågor som får ställas vid dagens möte
Jan Englund, SD, fråga o storbranden i Föllinge
Jan Englund, SD, fråga om förseningar av iordningstälande av
kommunentrén och gamla biblioteket
Jan Englund, SD, fråga om den aktuella flyktingsituationen
Gunnel Persson, S, fråga om särskilt boende i kommunen
Gabriella Carlsson, S, fråga om dammbron över Indalsälven i Hissmofors
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Dnr 2017-000049

Öppnande
Informationer
* Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
- Medborgardialoger
- Länstransportplan
- Bussgods
* Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande
- Ny politisk organisation
- Motioner och medborgarförslag
- Nu finns möjlighet att kunna lyssna på fullmäktiges ärenden punktvis
via Radio Krokom
- Kulturveckan
- Krokomsbostäder ABs planer på byggande framöver
_____
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Kf § 73

Dnr 2017-000050

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs under dagens frågestund för allmänheten.
_____
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Kf § 74

Dnr 2017-000099

Medborgarförslag - Mer rörelse/idrott på Krokoms
kommuns skolenheter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med att arbete för att eleverna ska röra på
sig mer görs men det finns inte möjlighet till ökat antal idrottstimmar. Se
bakgrund för motivering.

Bakgrund
Ett medborgarförslag där förslagställaren initierar en satsning på mer
rörelse/idrott under skoltid med syfte att öka elevers välmående och som en
effekt av detta ska eleverna kunna tillgodogöra sig undervisningen bättre och
nå högre betyg.
Förvaltningen välkomnar medborgarförslaget som en mycket god tanke och
ställer sig fullt ut bakom idén om att ökad rörelse främjar både
välbefinnandet och kapaciteten för inlärning.
År 2014 beställdes en utredning om ”Fysiska aktiviteter i Krokoms
kommuns alla skolor”. Utredningen visade att om kommunfullmäktige
skulle ställa krav på utökad schemalagd fysisk aktivitet varje dag på skolan
krävs att ekonomiska resurser tilldelas för ökade personella kostnader samt
åtgärder såväl på inne- och utemiljön vid skolorna. Vissa resurser har sedan
utredningen gjordes tillförts för att utveckla skolgårdar bl.a. för att locka till
mera rörelse. Utredningen föranledde dock inga nya beslut för en ökning av
schemalagd fysisk aktivitet på skolorna.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2017 reviderat
grundskolornas timplan så att den fullt ut är anpassad till Skolverkets krav på
antal timmar per ämne. För att ekonomiskt klara de besparingskrav
förvaltningen har både inför 2017 och 2018 har de tidigare extra timmarna
som låg på idrott tagits bort då varje extra timme på olika ämnen blir en reell
kostnad som inte är ett krav. I dagsläget har förvaltningen således inte
ekonomi för att utöka antalet timmar i rörelse/idrott.
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Dnr 2017-000099

Medborgarförslag - Mer rörelse/idrott på Krokoms
kommuns skolenheter
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 september 2017, § 149
Barn- och utbildningsnämnden 29 augusti 2017, § 94
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden kring besparingar 2017/18
Reviderad timplan för grundskolorna 170613
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola fritidshem

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med att arbete för att eleverna ska röra på sig mer

görs men det finns inte möjlighet till ökat antal idrottstimmar. Se bakgrund
för motivering.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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Kf § 75

Dnr 2017-000053

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

4

5

6

Justerandes sign

Dnr 2017/225
Medborgarförslag – Kommunen köper in och underhåller tre
hjärtstartare som sen placeras ut på tre sjukhem i kommunen.
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i februari 2018.
Dnr 2017/248
Medborgarförslag – Ledningssystem för kvalitet. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
februari 2018.
Dnr 2017/277
Medborgarförslag – Pumptrack i Björkparken, Krokom. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
februari 2018.
Dnr 2017/293
Medborgarförslag - Inrätta en öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb på
Ås ridskola. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i kommunstyrelsen senast i februari 2018.
Dnr 2017/305
Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens
äldreboenden. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr 2017/306
Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i
september 2018.
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Dnr 2017-000053

Anmälan av motioner och medborgarförslag
7

8

Dnr 2017/307
Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig
verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr 2017 - 308
Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrarna i familjer med
försörjningsstöd. Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i
fullmäktige senast i september 2018.

_____
Kopia till
Förslagsställare
Remissinstanser inklusive förslag
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Kf § 76

Dnr 2017-000051

Frågor
Jan Englund, SD, frågar Jan Runsten, MP, bygg- och miljönämndens
ordförande om storbranden, mitt i Föllinge by, om hur den kunde få
förutsättningar att ske i en så miljöförstörande omfattning.
Jan Runsten, MP, svarar att innan 2016 hade bygg- och miljönämnden inte
kunnat göra mer. Det har varit en oangelägenhet och bygg- och miljö har fått
in många klagomål från allmänheten. Bygg- och miljö har brustit i
uppföljningen.
Sedan 2016 har bygg- och miljö intensifierat tillsynsarbetet och inspektören
har haft bra kontakt med fastighetsägaren i Föllinge där en överenskommelse
gjorts om städning och sortering.
Efter branden har inspektören varit på plats för att kontrollera vattentäkten
efter släckningsarbetet. Nu är det nya förutsättningar i tillsynsarbetet på
grund av delvis utbränd miljö. Askan hanteras som farligt avfall och ska
forslas till Gräfsåsen. Handläggningen av ärendet fortsätter med regelbunden
information till nämnden.
Nämnden har beslutat att följa upp arbetet med ovårdade fastigheter i
verksamhetsplanen. Nämnden har också fattat beslut om att uppdra åt
verksamheten att inleda ett samarbete med räddningstjänst, polis och
Länsstyrelsen för att på ett bättre sätt utveckla och följa upp arbetet med alla
ovårdade fastigheter i kommunen.
_____
Jan Englund, SD, frågar Cristine Persson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om varför det blev sådana förseningar och kanske fördyringar av
iordningställandet av kommunentrén och gamla biblioteket.
Cristine Persson, C, svarar att belysningen behövde projekteras om och det
blev en tidsförskjutning i somras på några veckor. Projekteringen är inte
slutredovisat ännu men som det ser ut nu så blir det ingen större avvikelse
mot budget.
_____
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Dnr 2017-000051

Frågor
Jan Englund, SD, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande,
om en redogörelse av den aktuella flyktingsituationen i Krokoms kommun
gällande - Asylbeskedsväntan/bostadssituation/förändringar av ersättningen
till ensamstående ungdomar samt skolresultat.
Malin Bergman, C, svarar att Migrationsverket i sin prognos beräknar att
två ensamkommande barn ska anvisas till Krokoms kommun under 2017. Ett
av dessa barn har redan anvisats. Migrationsverket har skrivit ner prognosen
av ensamkommande barn under 2017 till 1700 mot tidigare prognos (från
april 2017) på 2400 för hela Sverige.
I september 2017 har kommunen ungdomar placerade i tre av HVBhemmen.
Centrumvillans HVB (Krokom) Avtal upphör 180327
Refugio HVB (Ranågården Dvärsätt) Avtal upphör 181130
Östan HVB (Ås) Kommunens egna lokaler
Då flera av ungdomarna blir 18 år under oktober och november kommer
ungdomar som är under 18 att omplaceras till Refugio och Östan. Dessa två
HVB är fullbelagda.
Kommunen har en stödboendeverksamhet för ungdomar mellan 16-20 år.
Den verksamheten bedrivs i Ranågårdens lokaler. Fem ungdomar har
lägenheter via verksamheten och fyra ungdomar har ordnat egna boenden
men upprätthåller stöd som läxläsning och andra behov som de kan ha för att
klara ett självständigt liv. Många av dessa ungdomar studerar och arbetar
parallellt. Då avtalet för Ranågården upphör 181130 ska verksamheten som
är där avyttras.
Kommunen har ungdomar i fem skolor, Nyhedens skola, Ås skola,
Jämtlands Gymnasium, Storsjögymnasiet, och Östersunds gymnasium.
Många av ungdomarna har gått i JG och Storsjögymnasiet. Dessa två skolor
har sedan 2015 haft mycket stora utmaningar att ta emot många ungdomar
och att sätta en individuell studieplan till varje elev. Ungdomarna har vitt
skilda förkunskaper och olika språkbakgrund vilket sätter stora krav på
utbildaren.
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Dnr 2017-000051

Frågor
Under vårterminen 2017 har ett stort antal ungdomar väntat i asylprocessen i
drygt 1,5 år. Det har påverkat skolmotivationen för ungdomarna. I boendena
arbetas det ständigt med studiemotivation och läxläsning. Under hösten 2017
har närvaron av ungdomarna ökat markant. Det är till följd av att fler har fått
svar på sina asylansökan men kan även ses som ett resultat av att skolan
erbjuder större utmaningar i form av fler läroämnen.
Ersättning från 1 juli 2017
Under 18 år 1350 kr/dygn
Över 18 år 750 kr/dygn
Asylsökande är Migrationsverkets ansvar. I början av september besökte
Migrationsverkets Integrationsforum Krokom där följande information gavs;
Det finns fortfarande många, som kom till kommunen 2015, som inte har fått
klart sin asylutredning. Migrationsverket jobbar för fullt och dubblar nu
handläggningar. En handläggare gör tio utredningar per vecka.
Det tidigare beskedet att Föllingegården skulle avvecklas under 2018
betraktas nu som osannolikt. Troligtvis finns Föllingegården kvar under hela
2018 och först därefter säger Migrationsverket upp de lägenheter de hyr åt
asylsökande i Krokoms kommun.
Länet har just nu ca 2400 boende i Migrationsverkets anläggningar, 307 bor i
Krokoms kommun varav 52 har uppehållstillstånd.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela medel i första hand till
civilsamhällets aktörer.
Två aktörer har beviljats stöd för insatser i Krokoms kommun.
Studieförbundet Vuxenskolan och Betelkyrkan. Studieförbundet för att köra
samhällsorientering och Betelkyrkan för att skapa events på arbetsplatser
tillsammans med asylsökande och idrottsprofiler. Båda insatserna drar igång
under hösten.
Bosättning av nyanlända med uppehållstillstånd. Krokoms kommun är
skyldig att bosätta 50 nyanlända under året. Det uppdraget slutförs under
första veckan i oktober.
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Dnr 2017-000051

Frågor
Till och med 20 september har 126 nyanlända bosatt sig i Krokoms kommun
i år (inklusive de 50 som anvisats hit). Det är ungefär lika många som under
hela 2016. Det innebär att det är fler som själva väljer att bosätta sig här än
de som ”tvingas” att göra det.
KBABs kötider för lägenheter utanför centralorterna som t ex Föllinge är nu
väldigt korta. Integration säger upp kontrakt på lägenheter som ligger utanför
centralorterna utifrån att de nyanlända snabbt flyttar därifrån.
Ungefär en tredjedel av de nyanlända som kom till kommunen 2015 har
flyttat härifrån.
De tidigare HVB-hemmen för ensamkommande har omvandlats till
studentkorridorer för nyanlända män. Kvinnor och familjer anvisas till
lägenheter. Just nu bor 16 män i modulen i Trångsviken och 8 bor i Nälden.
Den 3 oktober flyttar ytterligare 7 nyanlända män in i Näldenmodulen.
Leasingkontraktet för Trångsvikensmodulen går ut 180306.
Leasingkontraktet för Nälden går ut 190211. När kontrakten går ut
återlämnas modulerna.
Integrationschefen har varit i kontakt med rektor för IMS d v s
språkintroduktionsprogrammet på Jämtlands Gymnasium. Det har inte gått
att få fram statistik över skolfrånvaro och betyg för just eleverna från
Krokoms kommun. Enligt uppgifter till ÖstersundsPosten (12 september
2017) var i genomsnitt 90-115 av ungdomarna frånvarande varje dag på det
språkliga introduktionsprogrammet av totalt 220 elever. Det innebär alltså att
50% av eleverna var frånvarande varje dag. Enligt samma tidningsartikel får
bara 4% av de ensamkommande godkänt betyg i svenska. Förslag med mål
att öka närvaro och förbättra skolresultat har tagits i socialnämnden.
_____
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Dnr 2017-000051

Frågor
Gunnel Persson, S, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande
om hur det ser ut med särskilt boende i kommunen. Hur många står i kö?
Hur ofta överklagar kommunen?
Malin Bergman, C, svarar att man har som rutin att överklaga beslut från
Förvaltningsrätten när domar inte ligger i linje med hur Kammarrätten
bedömer liknande ärenden.
Det vore fantastiskt om äldre människor själva får välja boendeform men då
skulle inte kommunen ha tillrådeliga boenden på SÄBO. Kommunen måste
ha en prioritetsordning och då handlar det om vilka som har störst
omsorgsbehov. För att få flytta in på SÄBO krävs ett omfattande
omsorgsbehov.
_____
Gabriella Carlsson, S, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om Dammbron över Indalsälven i Hissmofors. Hur ser planen
ut?
Maria Söderberg, C, svarar att trafiken av truckar har ökat avsevärt i
området där barnen passerar. Man har haft en träff där det beslöts att en
arbetsgrupp bildas med Norrskog, JKAB, vägföreningen samt
skoteralliansen som ska titta på en lång- och en kortsiktig lösning av
trafiksituationen. Den 28 september håller man sitt första möte.
_____
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Dnr 2017-000052

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen informerar om att avtal med
särskilt biträde kommer att tecknas på två år + 12 + 12 månaders
förlängning. Britt Carlsson återkommer med information i ärendet.
Britt Carlsson redovisar för revisionsrapporten – Inköpsrutiner inom
samhällsbyggnadsnämnden.
Cristine Persson, C, Jörgen Blom, V, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
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Dnr 2017-000259

Delårsrapport per juni 2017, Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2017 för
Krokomsbostäder AB.
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2017.
* Intäkterna för första halvåret 2017 uppgår till cirka 51.857 tkr (51.209)
* Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka 6.872 tkr (4.890)
* Uthyrningsgrad, bostäder 99,56% (99,39%)
* Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 7.687 tkr (5.350)
* Genomsnittlig ränta för perioden: 1,28% (1,28%)
* Prognos helårsresultat före bokslutsdisp enligt K3: 6.575 tkr (Budget 2017;
6.595 tkr)
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 september 2017, § 138
Tjänsteutlåtande 2017-09-04
Delårsrapport, Krokomsbostäder AB 2017-09-04
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jan Englund, SD, och Elisabeth Svensson, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige godkänna
delårsrapport per juni 2017 för Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Dnr 2017-000259

Delårsrapport per juni 2017, Krokomsbostäder AB
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Delårsrapport per juni 2017, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2017, inklusive
rapport och prognos avseende nämndernas verksamhetsmål, med
nedanstående tilläggsbeslut.
2.

Kommunfullmäktige medger socialnämnden ett budgetöverskridande
med maximalt 14,0 mnkr för 2017, inklusive integration och
ianspråktagna statsbidrag.
Det medgivandet innebär att kommunens budgeterade resultat på 10,6
mnkr inte kommer att nås.
Med ett medgivande till socialnämnden att överskrida rambudget 2017
med 14 mnkr prognostiseras ett resultat för kommunen till cirka
+1 mnkr.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till
uppföljningen har en resultatprognos för helår 2017 upprättats och bokslut
efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är
+0,2 mnkr. Detta är klart lägre än budgeterade +10,8 mnkr och kommunens
långsiktiga resultatmål.

Fullmäktige, revision, valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
Jämtlands gymnasium
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Exkl
integration
0
0
+1,5
0
0
-14,8
0
-0,5
0

Inkl
integration
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-18,3
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Socialnämnden lämnar en prognos för helåret som visar på ett underskott
med 18,3 mnkr. Av detta är 3,5 mnkr kostnader för tomma lokaler/HVB-hem
som anskaffades under 2015 utifrån de prognoser avseende tillströmningen
av ensamkommande flyktingbarn som vi hade då. Socialnämnden har under
våren påbörjat en analys i ett jämförelseprojekt som kallas Kostnad Per
Brukare, där ett stort antal kommuner jämförs med varandra. Av allt att
döma finns stor förbättringspotential inom bl.a. kommunens hemtjänst samt
inom Stöd och Service. Sammantaget indikerar detta att nämnden inom en
treårsperiod kan realisera stora effektiviseringsvinster inom ramen för detta.
Man räknar med att redan i år realisera drygt 1,4 mnkr av detta, vilket
minskar det befarade underskottet. För resterande del (14 mnkr) av
nämndens förväntade underskott begär nämnden tilläggsanslag.
Mot bakgrund av det utvecklingsarbete som nu sker inom förvaltningen är
det rimligt att låta nämnden få arbetsro för att nå långsiktigt bra åtgärder.
Därför är det rimligt att medge nämnden ett budgetöverskridande för 2017
med motsvarande 14 mnkr.
Det underskott som finns i prognosen för barn- och utbildningsnämnden (2,3 mnkr) kan förklaras av merkostnader kopplat till integration i skolan.
Övriga poster som avviker mer än marginellt från budget är skatteintäkter (-2
mnkr); kostnader för pensioner (-3,3 mnkr); avskrivningar och
räntekostnader (1,7+3,0=4,7 mnkr). Dessutom finns vid årets början 8,7
mnkr outnyttjat av det extra statsbidrag som betalades ut i december 2015.
Sammantaget gör vi bedömningen att läget 2017 är mycket känsligt, med en
mycket svag, om än positiv resultatprognos.
Det finns några saker som kan komma att bidra positivt till resultatet i slutet
av året. De försök som nu genomförs kopplade till kommunens personalpool kan ge vissa kostnadslättnader under hösten. Både socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden har förhoppningar om att Migrationsverket
och Skolverket kan komma att godkänna återsökta statsbidrag på en något
högre nivå än vad vi räknar med. Men det är ännu för osäkert att lägga in
dessa effekter i den ekonomiska prognosen för 2017.
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Därför vill vi även vara tydliga med att en ekonomisk återhållsamhet ska
råda i organisationen, vilket kommundirektören bland annat kommer att
tydliggöra vid kommande ledarforum i september, då kommunens samtliga
chefer samlas.
Inför 2018 och framåt visar dock de senaste skatteunderlagsprognoserna på
högre skatteintäkter än budgeterat.
När det gäller nämndernas återrapportering av verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat en sådan rapport i
delårsrapporten. En sammanhållen kvalitativ bedömning är också gjord. Ett
antal av RI-målen mäts endast på årsbasis.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 september 2017, § 140
Tjänsteutlåtande 2017-09-01 Delårsrapport, Krokoms kommun 2017
Socialnämndens beslut, augusti 2017
Barn- och utbildningsnämnden, beslut augusti 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Malin Bergman, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Rhodin, S, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, presenterar revisorernas
utlåtande avseende delårsrapport 2017.
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Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner delårsrapport per juni 2017, inklusive rapport och prognos
avseende nämndernas verksamhetsmål, med nedanstående tilläggsbeslut.
Kommunfullmäktige medger socialnämnden ett budgetöverskridande med
maximalt 14,0 mnkr för 2017, inklusive integration och ianspråktagna
statsbidrag. Det medgivandet innebär att kommunens budgeterade resultat på
10,6 mnkr inte kommer att nås.
Med ett medgivande till socialnämnden att överskrida rambudget 2017 med
14 mnkr prognostiseras ett resultat för kommunen till cirka +1 mnkr.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna
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Förvärv av aktier i Inera AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige förvärvar, av SKL Företag AB, 5 (fem) aktier i
Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2

Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och
att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

3

Aktieförvärvet finansieras via kommunens normala likvida flöden.

________________________________________________________

Sammanfattning av ärendet
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankringsoch beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli
delägare på samma villkor som landsting och regioner.
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Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska
företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre
tjänstemän.
Sammanfattning av ärendet (forts)
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg
och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Beskrivning av ärendet

Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring
gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för
digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades
redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla ehälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, Svenska
Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget Carelink med
ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 2007
förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB
(tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.
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Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade
uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster
och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21
landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner
kronor (2016). Verksamheten riktar sig gentemot både invånare och
medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats
under ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala
lösningar för kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som
ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan
kommuner, landsting och regioner, och möjliggöra att även kommuner kan
arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.
Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014
utfördes en förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i
kommuner, landsting och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt
förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en
revisionsutredning (Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och
finansiellt hållbar förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av
kansliet med stöd av Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en
referensgrupp bestående av jurister från de tre största landstingen/regionerna
(Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne)
och de fyra största kommunerna (Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö
stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor
har särskilt belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga
övervägandena har inhämtats.
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Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i
samhället fram till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta
möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta
invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens
möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner,
landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en
vassare och smartare välfärd.
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser
på digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade
är positiva till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och
erbjuder service digitalt. Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till
att digitala pedagogiska verktyg används i skolundervisningen. Sju av tio är
också positiva till vård, konsultation och behandling med digital teknik.
Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, landsting och regioner
lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra den digitala
servicen, anser två av tre.
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga
Sverige fart. Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella
initiativ, samordning och grundläggande förutsättningar såsom standarder för
informationsutbyte. Med syfte att öka den digitala förnyelsen av det
offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 2015 en
avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga
sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med
företag. Digitalt först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting
och regioner ska sätta invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster
tas fram.
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Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av
och möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom
digitaliseringen. Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att
skynda på, stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner,
landsting och regioner, som bidrar till att möta människors och
verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre
hälsa och lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka
hastigheten, kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och
regioners digitalisering är:
 Medlemsgemensamma digitala lösningar.
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam
kravställning.
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.
Medlemsgemensamma digitala lösningar

I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större
utsträckning behöver hanteras i mer samordnat för att undvika
suboptimerade insatser och öka nyttan för landsting och regioner.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den
digitala utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått
tydliga indikationer från kommunerna om att SKL bör agera för att ge
liknande möjligheter för kommunerna, som för regioner och landsting. I
grunden finns likartade behov av digitala tjänster för att stödja verksamheter,
invånare och företag. Med samordnade och gemensamma digitala lösningar
undviks också en alltför spretig flora av digitala tjänster som inte hänger
ihop och som blir svåra för invånare och företag att överblicka och nyttja.
Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.
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Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar
för SKL att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för
gemensamma digitala lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att
själv behöva bygga upp all kompetens och de förmågor som detta kräver.
Ineras infrastruktur och kompetens kan återanvändas till andra
verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och utgör därmed en
viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som
ska göras.
Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre
samordning och ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i
beställarrollen. Här efterlyses tydliga och genomarbetade standarder,
gemensamma kravspecifikationer och gemensamma upphandlingar att
ansluta sig till.
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med
upphandlingskompetens och genom att samordna upphandlingar.
Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar har till viss del skett genom
åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. SKL Kommentus,
SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att stärka
medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens
kan bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där
kommuner väljer att själva upphandla.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt

Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande
”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU
2015:91” att digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av
samhället. För offentlig sektor kan vi idag se exempel på i form av flippade
klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.
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Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt
först kräver ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat
stort intresse av att få stöd i sin förändringsresa och i arbetet med
verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Det handlar om
vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan leda till större nytta
både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den egna
förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på
denna förändringsresa.

Genomförande
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL –
genom SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att
samtliga landsting och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och
nu äger fem aktier vardera.
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL
för att bli delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete
där SKL, Inera och SKL Kommentus samverkar inbördes och med
kommuner, landsting och regioner för att kravställa, upphandla, utveckla och
tillhandahålla gemensamma lösningar och tjänster, inklusive stöd i den
förändringsresa som kommer att behövas.
Finansiering

Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150
aktier i bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier
från respektive landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till
bokfört värde, vilket per den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie
(totalt 25,9 mnkr).
Detta värde har varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu
äger SKL Företag AB 97 procent av aktierna, och landsting och regioner
resterande 3 procent.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2017

Kommunfullmäktige

Kf § 80 (forts)

Dnr 2017-000107

Förvärv av aktier i Inera AB
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till
bokfört värde 8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga
kommuner investerar i bolaget, kommer SKL Företag AB att få en
återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för SKL Företag AB blir
därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala aktiekapitalet.
Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti om 35
mnkr.
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband
med affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i
huvudsak självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som
tillämpas och som avses tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte
kan bära sina kostnader kommer konsekvensen ytterst att bli att projektet får
läggas ned.
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst
den summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 20132015). Detta ligger i linje med det åtagande landsting och regioner har i
nuvarande aktieägaravtal för Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att
bolaget inte omgående ska hamna i ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är
att Ineras modell för finansiering går från anslagsfinansiering till en ny
finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är under införande
och har ännu inte införts fullt ut.
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den
ekonomiska risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet
inte har ett dominerande inflytande över bolaget.
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets
verksamhet och ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars
2017 antogs förslaget till ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har
utarbetats och godkänts av samtliga landsting och regioner, och kommunerna
ska i samband med köp av aktier ansluta sig till detta (enligt
anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och beslutas
vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se
bilagor).
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Dnr 2017-000107

Förvärv av aktier i Inera AB
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2017, § 125
Tjänsteutlåtande 29 juni 2017
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
förvärvar, av SKL Företag AB, 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Aktieförvärvet finansieras via kommunens normala likvida flöden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Inera@skl.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

27 september 2017

Kommunfullmäktige

Kf § 81

Dnr 2017-000214

Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om en uppräkning av VA-taxan med
3,6 % från och med 1 januari 2018, tillsvidare.
__________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, anmäler gruppreservation till förmån
för egna tilläggsförslag.
_____
Bakgrund
VA-taxan följde tidigare ett index (KPI) som inte speglade de faktiska
kostnadsökningarna. Något annat index som speglar verkligheten bättre än
KPI finns inte heller. Ett annat instrument än index behövdes för att
realvärdessäkra VA-taxan, varför en prognos togs fram. Prognosen föreslår
en uppräkning av VA-taxan med 3,6 % årligen för att kompensera för de
faktiska kostnadsökningarna, utökade underhållsbehovet och återbetalande
av underskottet.
Uppräkningen är nödvändig för att möta:
- Balanserat underskott om ca 1 200 000 kronor.
- Ökade lönekostnader ca 2,4 % årligen
- Ökade leverantörskostnader
- Ökad kapitalkostnad till följd av komponentredovisning
- Kapitalkostnaderna för investeringar
Samt att ha en ekonomi i balans (100 % kostnadstäckning) och samtidigt
utföra avdelningens uppdrag
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2017, § 129
Samhällsbyggnadsnämnden 15 juni 2017, § 79
Tjänsteutlåtande daterat 15 juni 2017
Prognos VA 10 år
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Dnr 2017-000214

Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg att kommundirektören får i uppdrag att
göra en konsekvensanalys tillsammans med övriga förvaltningar, vad
avgifts/taxehöjningar ger för effekt på egna verksamheter.
Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg att kommundirektören upprättar en
långsiktig plan för att hålla nere/eliminera den förväntade taxehöjningen med
3,6 % årligen av VA-taxan.
Cristine Persson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cristine Persson, C, föreslår avslag till Jörgen Bloms, V, tilläggsförslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Jörgen Boms, V, tilläggsförslag.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Jörgen Bloms, V, tilläggsförslag.
Jan Englund, SD, Björn Hammarberg, M, och Eva Ljungdahl, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om en uppräkning av VA-taxan med 3,6 % från
och med 1 januari 2018, tillsvidare.
Till det har kommit två tilläggsförslag. Ordförande kommer först att fråga på
huvudförslaget och sedan på de två tilläggsförslagen, var för sig.
Efter fråga på huvudförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslag om att ge kommundirektören i uppdrag att göra
en konsekvensanalys tillsammans med övriga förvaltningar, vad
avgifts/taxehöjningar ger för effekt på egna verksamheter finner ordförande
att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs
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Dnr 2017-000214

Uppräkning av VA-taxan, fr o m 1 januari 2018
De som avslår Jörgen Bloms, V, förslag röstar Nej och de som bifaller
Jörgen Bloms, V, förslag röstar Ja
Med 24 Nej och 19 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige avslår
tilläggsförslaget.
Efter fråga på tilläggsförslag om att kommundirektören upprättar en
långsiktig plan för att hålla nere/eliminera den förväntade taxehöjningen med
3,6 % årligen av VA-taxan finner ordförande att kommunfullmäktige avslår
det.
Omröstning begärs
De som avslår Jörgen Bloms, V, förslag röstar Nej och de som bifaller
Jörgen Bloms, V, förslag röstar Ja
Med 24 Nej och 19 Ja finner ordförande att kommunfullmäktige avslår
tilläggsförslaget.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2017-000149

Revidering avgift för allmän handling
Kort sammanfattning
Krokoms kommuns avgifter för allmän handling reviderades senast 2004.
Denna revidering föreslås följa riksarkivets avgifter samt kommunens
kravpolicy kring kundfakturor.
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att kontinuerligt följa och uppdatera
kommunens avgifter för kopiering, tjänster samt porto gällande begäran
om allmän handling utifrån Riksarkivets avgifter.
2

Kommunfullmäktige beslutar att vid fakturering av kopior av allmän
handling följa kommunens regler kring faktura- och kravhantering.

___________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar fastställs i
tryckfrihetsförordningens. Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen har
den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot avgift få en
avskrift eller kopia av handlingen. Vilken avgift som statliga myndigheter
ska ta ut framgår av avgiftsförordningen (1992:191).
Det faller inom kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift
kommunala myndigheter ska ta ut. Som många andra kommuner i Sverige
väljer Krokom att rätta sig efter riksarkivets avgifter.
För 2017 gäller följande avgifter på de vanligaste tjänsterna:
 Kopiering av A4 och A3
4 kr/st
 Bestyrkt (vidimerad) kopia
2kr/kopia, lägst 50 kr (utöver kopiering)
 Fakturering av kostnaderna > 70 kr faktura (< 70 kr kontant)
 Porto upp till 70 g
 Porto upp till 100 g
Förslaget gäller revidering av taxan, från tidigare beslut 2004-04-28.
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Dnr 2017-000149

Revidering avgift för allmän handling
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2017, § 130
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 38 2004-04-28
Avgiftsförordningen (1992:191) §16, första och andra stycket, och §17
Avgifter för Riksarkivets verksamheter, 2017-01-01
Regler kring faktura- och kravhantering, 2015-01-28
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att kontinuerligt följa och uppdatera kommunens avgifter för
kopiering, tjänster samt porto gällande begäran om allmän handling utifrån
Riksarkivets avgifter. Kommunfullmäktige beslutar att vid fakturering av
kopior av allmän handling följa kommunens regler kring faktura- och
kravhantering.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Bibliotek
Diarier
Kundcenter
Servicekontor
Skoladministratörer
Vaktmästeri
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Dnr 2017-000143

Översyn av valdistriktsindelning
Kort sammanfattning
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens
indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före
det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige lämnar förslag, till Länsstyrelsen, på att nuvarande
valdistriktsindelning ska fortsätta att gälla.
____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Enligt 4 kap 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan
1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett
valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett
valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns
synnerliga skäl.
Eventuella förändringar av valdistrikt inför kommande val beslutas av
länsstyrelsen, på förslag från kommunfullmäktige.
De valdistrikt som idag ligger under 1 000 röstberättigade (Aspås, Dvärsätt,
Rödöbygden, Ås södra) har sedan förra valet ökat och ökar fortfarande.
Alsen har tappat marginellt. Valnämndens ambition är att så långt som
möjligt behålla service och närhet till kommunens väljare.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 augusti 2017, § 130
Valnämnden 12 juni 2017, § 3
Valkansliets tjänsteutlåtande 26 april 2017
Kommunkarta över röstberättigade per valdistrikt
Länsstyrelsens skrivelse 20 april 2017
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Dnr 2017-000143

Översyn av valdistriktsindelning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
lämnar förslag, till Länsstyrelsen, på att nuvarande valdistriktsindelning ska
fortsätta att gälla.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Valnämnden
Länsstyrelsen i Jämtlands län
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Dnr 2017-000255

Ägardirektiv 2018, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2018 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
____________________________________________________
Bakgrund
Förslag till ägardirektiv 2018 har upprättats för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 september 2017, § 145
Förslag till ägardirektiv Jämtlands Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige antar ägardirektiv
2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2017-000279

Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden
2018
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar samt
plats och ordning för år 2018.
_____________
Kommunfullmäktiges presidium bemyndigas att vid behov ändra datum för
sammanträde, inställa sammanträde, kalla till extra sammanträde och
bestämma tid för sammanträdena.
Fullmäktiges möten förläggs i huvudsak till Trångsvikens bygdegård. Vid ett
tillfälle per år förläggs fullmäktiges möte till annan ort.
Sammanträdesdagar
Onsdag 21 februari
Onsdag 16 maj
Onsdag 13 juni
Torsdag 27 september
Onsdag 14 november
Onsdag 5 december

Årsbokslut och rambudget 2019

Nya fullmäktige

Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att fullmäktige godkänner föreslagna
sammanträdesdagar samt plats och ordning för år 2018.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Emil Kristiansson, V, beviljas att sitta kvar som ersättare i socialnämnden,
mandatperioden ut.

2

Maria Söderberg väljs som ersättare för Centerpartiet i styrgruppen för översyn
av den politiska organisationen.

3

Anders Norén, M, beviljas avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

4

Anders Norén, M, beviljas att sitta kvar som ersättare i Krokomsbostäder AB,
mandatperioden ut.

5

Mikael Olofsson, M, beviljas avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i byggoch miljönämnden.

6

Anders Berglund, M, väljs till ny ledamot i bygg- och miljönämnden efter
Mikael Olofsson, M.

__________________________________________________________________
Emil Kristiansson, V, har flyttat från kommunen men anhåller om att få sitta kvar
som ersättare i socialnämnden, mandatperioden ut.
Efter fråga på om Emil Kristiansson, V, ska få sitta kvar som ersättare i
socialnämnden som ersättare, mandatperioden ut, finner ordförande att
kommunfullmäktige beviljar det.
_____
Maria Söderberg väljs som ersättare för Centerpartiet i styrgruppen för översyn av
den politiska organisationen.
Efter fråga på att välja Maria Söderberg som ersättare för Centerpartiet i
styrgruppen för översyn av den politiska organisationen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Anders Norén, M, kommer att flytta från kommunen och säger ifrån sig sitt uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige samt sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Efter fråga på Anders Noréns, M, avsägelser finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Anders Norén, M, anhåller om att få sitta kvar som ersättare i Krokomsbostäder
AB, mandatperioden ut.
Efter fråga på om Anders Norén, M, ska få sitta kvar i Krokomsbostäder AB,
mandatperioden ut, finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Mikael Olofsson, M, säger ifrån sig sitt uppdrag som ledamot i bygg- och
miljönämnden.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller den.
_____
Anders Berglund, M, föreslås till ny ledamot i bygg- och miljönämnden efter
Mikael Olofsson, M.
Efter fråga på att välja Anders Berglund, M, till ny ledamot i bygg- och
miljönämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia till
De valda
De som har sagt ifrån sig uppdrag
Berörda nämnder
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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Dnr 2017-000054

Meddelanden

1

2

Dnr 28
vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev nr 2 och nr 3, 2017

3

Naboer AB: 170705, VD brev kvartal 2, 2017

4

5

6

7

8

Justerandes sign

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll från styrelsemöte och bolagsstämma
170505

Dnr KS 15/274, KS 17/007
Förvaltningsrätten i Härnösand: dom 170522, Laglighetsprövning enligt
kommunallagen, motion om gratis resande för alla barn, även funktionshindrade
Dnr KS 16/178
Bygg- och miljönämnden: protokollsutdrag 170524, § 46,
Medborgarförslag – Säker gång- och cykelöverfart mellan Aspåsvägen
och Krokom
Dnr KS 16/179
Bygg- och miljönämnden: protokollsutdrag 170524, § 45,
Medborgarförslag – Säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och
Krokom
Dnr KS 16/180
Bygg- och miljönämnden: protokollsutdrag 170524, § 47,
Medborgarförslag – Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i
centrala Krokom
Dnr KS 16/200
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 170615, § 90,
Medborgarförslag – Användning av befintliga lokaler och moduler
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
9

Dnr KS 16/223
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 170420, § 67,
Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för el-bilar i Krokoms
centrum

Dnr KS 16/255
10 Socialnämnden: protokollsutdrag 170523, § 78, Medborgarförslag –
Kommunala feriejobb på fler lov än bara sommarlov
Dnr KS 16/294
11 Socialnämnden: protokollsutdrag 170523, § 77, Medborgarförslag –
Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar
Dnr KS 17/056
12 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 170615, § 94,
Medborgarförslag – Belysning mm vid återvinningsstationen i Änge
Dnr KS 17/062
13 Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: protokoll från föreningsstämma 170509, 170703, 170818
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

1

2

Justerandes sign

Dnr 2016/123
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
Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett
långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
3

4

5

6

7

8

Justerandes sign

Dnr 2016/216
Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige
senast juni 2017.
Dnr 2016/299
Motion - Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i november 2017.
Dnr 2016/310
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
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
Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige senast den 26 oktober 2017.
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit medborgarförslaget till
Krokomsbostäder AB. KBAB är ägare till föreslagen fastighet.
Dnr 2017/069
Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i december 2017. Förslaget är remitterat till
utvecklingschefen.
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9

Dnr 2017/081
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.
Dnr 2017/176
14 Medborgarförslag – Fordonstrafik, fordonsparkering och torgplats
centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i december
2017.
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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.
Dnr 2017/225
19 Medborgarförslag – Kommunen köper in och underhåller tre
hjärtstartare som sen placeras ut på tre sjukhem i kommunen.
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i februari 2018.
Dnr 2017/248
20 Medborgarförslag – Ledningssystem för kvalitet. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
februari 2018.
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Dnr 2017/277
21 Medborgarförslag – Pumptrack i Björkparken, Krokom. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
februari 2018.
Dnr 2017/293
22 Medborgarförslag - Inrätta en öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb på
Ås ridskola. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari
2018.
Dnr 2017/305
23 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens
äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr 2017/306
24 Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i
september 2018.
Dnr 2017/307
25 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig
verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr 2017 - 308
26 Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrar i familjer med
försörjningsstöd. Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i
fullmäktige senast i september 2018.
_____
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Dnr 2017-000055

Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande, Gunnar Hellström, tackar fullmäktige för
dagens möte. Nästa fullmäktige blir i Krokoms kyrka. Ordförande påminner
om kulturveckan som börjar den 6 oktober med Guldgalan i Krokomshallen.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 81
§ 81

L
L
L
L
E
E

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

E

Nej

Nej

L

Nej

Nej

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Elisabeth Svensson
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Marcus Färnström (Roger Nilsson)
Anders Norén (Anders Berglund)
Stina Kimselius
Roger Nilsson
Anders Berglund
Ulf Wärdell

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Gunnar Hellström
Karin Wallén
Hans Åsling
Cristine Persson
Malin Bergman
Håkan Larsson
Andreas Axelsson
Lena Andersson
Olle Arnsten
Bengt Nord
Tony Fick (Kurt-Olov Göransson)
Karin Häggqvist
Olof Hedman
Örjan Ernehed
Kurt-Olov Göransson
Pernilla Jontegård
Urban Wiklund
Pär-Anders Andersson
Jenny Haugskott

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Michael Sandberg
Rune Mellergård
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 81
§ 81

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

Ja

E

Ja

Ja

L
L
L

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson
Katarina Rosberg
Peter Grundström
Maria Jacobsson
Birger Backlund
Erika Öhlin
Leif Jonsson (Ove Norrman)
Karin Juleshaug
Göran Carlsson (Gunnel Persson)
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Judith Hult
Sune Elvstål
Ulla Jönsson
Pär-Erik Berglund
Annika Hansson
Alf Edfeldt
Ove Norrman
Kjell Nilsson
Carina Grahn Hellberg
Ylwa Salomonsson
Gunnel Persson
Viveca Asproth

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Eva-Britt Jonsson
Ulla-Greta Rexner
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Närvaro

Omröstningar
§ 81
§ 81

L
L

Nej
Nej

Nej
Nej

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L

Nej

Nej

Nej

Nej

Vid upprop

38 L
5E
43

24 Nej
19 Ja
43

24 Nej
19 Ja
43

§

Anteckningar

Miljöpartiet - de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´
Marianne Hallsten

Sverigedemokraterna
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