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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 118

Dnr 2016-000018

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Dagens föredragningslista godkänns med tillägg av ärendet –
Analysstöd för socialnämnden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 119

Dnr 2016-000003

Informationer
*

Hälsa som strategi, hälsa/ohälsa
Kommunchefens ledningsgrupp, företagshälsovården och Karoline
Humble

*

Remiss – Nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och ungdomar(EKBU)
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande

*

Kort delårsrapport
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Sluten information
Kenneth Karlsson, VD, Krokomsbostäder AB

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 120

Dnr 2016-000174

Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Kommunstyrelsen har vid dagens möte dialog i ärendet som beslutas vid
styrelsens möte den 13 september och kommunfullmäktige den 28 september
2016.
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Björn Hammarberg, M, Rolf Lilja, S,
Jörgen Blom, V, Hans Åsling, C, Maria Jacobsson, S, och Niklas Rhodin, S.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen 13 september 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 121

Dnr 2016-000190

Mångfaldsdag vid kulturveckan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen avsätter 30.000 kronor ur förfogandeanslaget till en
mångfaldsdag samt avslutningskonsert med Hoven Droven, under
Kulturveckan 2016.

Underlag för beslut
Kulturveckan i Krokoms kommun firar i år 5-års jubileum i dess nuvarande
form. Krokoms kommuns kultur- och integrationsavdelningar planerar i
samarbete med byförening, KD/ IF, Riksteaterföreningen, KIV och SV en
mångfaldsdag i Krokomshallen söndag en 16 oktober 2016. Under
eftermiddagen kommer ett antal workshops att genomföras tillsammans med
Hoven Droven i musik, Camilla Karlsson i körsång, Torben Sundqvist i
teater och Berit Bertilsdotter i folkdans. Medverkande i dessa workshops ska
då vara människor från asylboenden, andra nysvenskar, folk från kommunen
och länet i stort. Exakt antal som kommer att kunna få plats beslutas vid ett
möte den 30 augusti 2016.
På kvällen visar man upp vad man gjort under dagen och allt avslutas sedan
med en konsert till Hoven Droven.
Pengarna ska användas till att finansiera ledare för workshops, resor från
asylboenden, mat/fika mm.
Entré tas på kvällen för att täcka del av Hoven Drovens kostnad.
Underlag för beslut
Budget för Mångfaldsdag
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 121 (forts)

Dnr 2016-000190

Mångfaldsdag vid kulturveckan
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
avsätter 30.000 kronor ur förfogandeanslaget till en mångfaldsdag samt
avslutningskonsert med Hoven Droven under Kulturveckan 2016.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Mats Hurtig, kultursamordnare
Hans Morén, kommuncontroller
Gertrud Engelin, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 122

Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige fastställer Krokoms kommuns strategi för
medborgardialog.

Bakgrund
Krokoms kommun anger i den förslagna strategin för medborgardialog
vilken ambition kommunen har med dialogen med medborgaren. Strategin
pekar också på möjligheter och arbetssätt för att får medborgardialogen att få
effekter på hur kommunen arbetar. Medborgardialog handlar om att se
medborgarnas kunskaper som en tillgång för att forma framtidens kommun.
Det handlar om att använda flera olika metoder för att få kunskap om
medborgarnas värderingar och att ge medborgarna kunskaper om
kommunens ansvar, styrning och verksamhet. Det handlar om att genom
systematiska dialoger både stärka demokratin och öka effektiviteten.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 18 mars 2016
Strategi för medborgardialog
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, Maria Söderberg, C, Björn Hammarberg, M och Jörgen
Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
fastställer Krokoms kommuns strategi för medborgardialog.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 122 (forts)

Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 123

Dnr 2016-000160

Ägardirektiv 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2017 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Förslag till ägardirektiv 2017 har upprättats för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Underlag för beslut
Förslag till ägardirektiv 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 124

Dnr 2016-000161

Ägardirektiv 2017, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2017 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
Förslag till ägardirektiv 2017 har upprättats för Jämtlands Gymnasieförbund.
Underlag för beslut
Förslag till ägardirektiv 2017, Jämtlands Gymnasieförbund
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 125

Dnr 2016-000131

Remiss - delbetänkandet Som ett brev på posten,
postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle
(SOU 2016:27)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och vill poängtera följande
synpunkter:
1

Kvalitetskravet på att postbefordran ska ske inom 2 dagar till 95 % ska
gälla hela landet. Idag innebär övernattsbefordran ofta i praktiken två
dygn. Förslaget får inte innebära en försämring utifrån de förutsättningar
som råder i glesbygden. Vid framtida mätningar, där samtliga tätorter är
undantagna, ska kvalitetskravet ändå uppnås.

2

Utredningen berör inte tillgängligheten till brevlådor vilket bör beaktas i
fortsatt beredning.

3

Utredningen berör inte tillgängligheten till utlämningsställen vilket bör
beaktas i fortsatt beredning.
Det fortsatta arbetet med de lokala möjligheterna till utlämningsställen
måste fortsatt beaktas och inte koncentreras till stora kedjor.

Paragrafen justeras omedelbart
_____
Bakgrund
Krokoms kommun har lämnats möjlighet att lämna yttrande på remiss av
delbetänkandet Som ett brev på posten. Utredaren har haft i uppgift att
analysera behovet av postförordningens reglering av övernattsbefordran och
prisreglering samt utarbeta författningsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 125 (forts)

Dnr 2016-000131

Remiss - delbetänkandet Som ett brev på posten,
postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle
(SOU 2016:27)
I takt med att användarnas kommunikationsmönster förändras minskar
brevvolymerna. Dagens regler för övernattbefordran och pristak infördes för
snart två decennier sedan då förutsättningarna för snabb digital
kommunikation inte var desamma som i dag. Utredningens mål är därför att
utforma regler som säkerställer att det finns en samhällsomfattande
posttjänst över hela landet som tillhandahålls
till rimliga priser, utan statsstöd.
I delbetänkandet föreslås att det nuvarande kravet på övernattsbefordran i
den samhällsomfattande posttjänsten ersätts med en tvådagars bastjänst för
brevbefordran där minst 95 procent av breven ska ha delats ut senast den
andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen.
I delbetänkandet föreslås också att portohöjningar för brev upp till 250 gram
som postas med den nya tjänsten ska begränsas av ett pristak som ska kunna
anpassas till de förväntade volymnedgångarna.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Utredningen tar inte upp något om tillgänglighet för privatpersoner när det
gäller postlådor eller utlämningsställen. Detta är frågor som skapat mycket
synpunkter och debatt och kan behöva belysas och regleras.
Yttrande
Krokoms kommun anser att utredningen är väl genomförd med och att det
finns goda argument till de förslag som är lagda. Krokoms kommun
poängterar följande synpunkter:

Justerandes sign

*

Kvalitetskravet på att postbefordran ska ske inom 2 dagar till 95 % ska
gälla hela landet. Idag innebär övernattsbefordran ofta i praktiken två
dygn. Förslaget får inte innebära en försämring utifrån de förutsättningar
som råder i glesbygden. Vid framtida mätningar, där samtliga tätorter är
undantagna, ska kvalitetskravet ändå uppnås.

*

Utredningen berör inte tillgängligheten till brevlådor vilket bör beaktas i
fortsatt beredning.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 125 (forts)

Dnr 2016-000131

Remiss - delbetänkandet Som ett brev på posten,
postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle
(SOU 2016:27)
*

Utredningen berör inte tillgängligheten till utlämningsställen vilket bör
beaktas i fortsatt beredning.

Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 25 augusti 2016
SOU 2016:27
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S och Maria Söderberg, C, föreslår som
tillägg, sist i punkten tre i förslag till beslut följande:
Det fortsatta arbetet med de lokala möjligheterna till utlämningsställen måste
fortsatt beaktas och inte koncentreras till stora kedjor.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kvalitetskravet på att
postbefordran ska ske inom 2 dagar till 95 % ska gälla hela landet. Idag
innebär övernattsbefordran ofta i praktiken två dygn. Förslaget får inte
innebära en försämring utifrån de förutsättningar som råder i glesbygden.
Vid framtida mätningar, där samtliga tätorter är undantagna, ska
kvalitetskravet ändå uppnås. Utredningen berör inte tillgängligheten till
brevlådor vilket bör beaktas i fortsatt beredning. Utredningen berör inte
tillgängligheten till utlämningsställen vilket bör beaktas i fortsatt beredning.
Till det har kommit förslag om att det fortsatta arbetet med de lokala
möjligheterna till utlämningsställen måste fortsatt beaktas och inte
koncentreras till stora kedjor.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan frågar hon
på grundförslaget.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 125 (forts)

Dnr 2016-000131

Remiss - delbetänkandet Som ett brev på posten,
postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle
(SOU 2016:27)
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
n.registrator@regeringskansliet.se (pdf- och word-format)
n.remisser@regeringskansliet.se (pdf- och word-format)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 126

Dnr 2016-000067

Medborgarförslag - Enprocentsregeln ska utökas att
omfatta offentliga platser, ex rondeller, broar, gator och
torg
Kommunstyrelsens beslut
1 Medborgarförslaget återremitteras för att får en förklaring på vad
begreppet ”konstnärlig utsmyckning” inbegriper.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att enprocentsregeln ska
utökas att omfatta offentliga platser, exempelvis rondeller, broar, gator och
torg.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2008, § 68, att föreslå
kommunfullmäktige att en procent av den totala byggkostnaden för
nybyggnad/totalrenovering av offentliga och publika byggnader av
bestående karaktär ska avsättas till att finansiera konstnärlig utsmyckning.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2008, § 122, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att ärendet återremitteras för att får en
förklaring på vad begreppet ”konstnärlig utsmyckning” innebär.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget med följande: Kommunfullmäktige kompletterar
tidigare beslut med: ”En procent av den totala byggkostnaden för
nybyggnad/totalrenovering av offentliga och publika allmänna platser av
bestående karaktär avsätts för att finansiera konstnärlig utsmyckning”. Till
det har kommit förslag om att ärendet återremiteras för att få en förklaring på
vad begreppet ”konstnärlig utsmyckning” inbegriper.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 126 (forts)

Dnr 2016-000067

Medborgarförslag - Enprocentsregeln ska utökas att
omfatta offentliga platser, ex rondeller, broar, gator och
torg
Ordförande kommer först att fråga på förslaget om återremiss. Om det faller
frågar ordförande på sakförslaget.
Efter fråga på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag finner
ordförande att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens presidium, för bevakning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 127

Dnr 2016-000172

Kommungemensam dokumenthanteringsplan för
elektronisk post
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för elektronisk post med ändring där första punkten, under 1.2
”Icke allmänna handringar som får gallras fortlöpande”, byts ut mot
följande:
Meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid
myndighet men som är avsett för mottagaren endast som innehavare av
annan ställning, anses inte som allmän handling.
Bakgrund
Offentlighetsprincipen syftar till att garantera allmänhetens möjlighet till
insyn i den offentliga verksamheten, bland annat genom rätten att ta del av
allmänna handlingar. För att offentlighetsprincipen ska följas krävs att
myndigheternas handlingar hålls ordnade. För elektronisk post som ska
bevaras upprätthålls ordningen genom att handlingarna registreras
(diarieförs) och förvaras enligt anvisningar i gällande dokumenthanteringsplaner.
Generell gallringsplan, kommungemensam gallringsplan för elektronisk post
i Novell GroupWise behövs för att fånga upp handlingar som inte återfinns i
respektive nämnds dokumenthanteringsplaner eller andra interna föreskrifter.
Alla anställda inom Krokoms kommun har ett eget ansvar att skilja ut och
hantera allmänna handlingar i elektronisk post och även ha kännedom om
hur handlingar i Novell GroupWise ska hanteras. För att underlätta för
kommunens anställda och användare av Novell GroupWise har en
dokumenthanteringsplan med tillhörande handbok tagits fram.
MBL
15 juni 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 127 (forts)

Dnr 2016-000172

Kommungemensam dokumenthanteringsplan för
elektronisk post
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från kommunarkivarie 7 juli 2016
Dokumenthanteringsplan elektronisk post
Generell gallringsplan - Handbok till dokumenthanteringsplan elektronisk
post i Novell GroupWise
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att första punkten, under 1.2 ”Icke allmänna
handringar som får gallras fortlöpande”, byts ut mot följande:
Meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid
myndighet men som är avsett för mottagaren endast som innehavare av
annan ställning, anses inte som allmän handling.
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för elektronisk post.
Till det har kommit förslag med ändring där första punkten, under 1.2 ”Icke
allmänna handringar som får gallras fortlöpande”, byts ut mot följande:
Meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid
myndighet men som är avsett för mottagaren endast som innehavare av
annan ställning, anses inte som allmän handling.
Ordförande frågar först på ändringsförslaget och sedan frågar hon på
grundförslaget i övrigt.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

31 augusti 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 127 (forts)

Dnr 2016-000172

Kommungemensam dokumenthanteringsplan för
elektronisk post
Kopia till
Kristina Söderlund, kommunarkivarie, inklusive Generell gallringsplan och
Dokumenthanteringsplan för elektronisk post
Samtliga nämnder i Krokoms kommun, inklusive Generell gallringsplan och
Dokumenthanteringsplan för elektronisk post
Kommunikation, för publicering på Krokus, inklusive Generell gallringsplan
och Dokumenthanteringsplan för elektronisk post

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Socialdemokraterna återkommer med förslag i nedanstående val.
*

Naboers styrelse
Ny ledamot istället för Anki Syversen, S

*

Styrgrupp boendeutredning
Ny ledamot istället för Anki Syversen, S

_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000194

Analysstöd för socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1 Utifrån rådande ekonomiska läge i socialnämndens verksamheter
uppdras till kommundirektören att skyndsamt tillsätta extraresurs för att
hjälpa socialförvaltningen i dess analys av vilka delar av verksamheten
som inte klarar budget och lämpliga åtgärder för att minska underskottet.
2

Finansiering sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag med max 175
tkr.

3

Kommundirektören återrapporterar till kommunstyrelsen den 13
september 2016.

Bakgrund
Vid delårsrapporten har det framkommit att de åtgärder som vidtagits i
socialförvaltningen under våren/sommaren, för att minska ett prognosticerat
underskott, inte haft avsedd effekt. Prognosen visar nu på ett underskott
motsvarande cirka 19 mnkr vid årsskiftet om man räknar bort
integrationsmedel. Ett underskott av denna storlek kommer att ha allvarlig
effekt på både socialnämndens ekonomi och även för kommunen som helhet
under både 2017 och åren därefter. Av detta skäl är det helt nödvändigt att så
snart som möjligt identifiera problemen och vidta åtgärder.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att finansiering sker med ”max” 175
tkr.
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000194

Analysstöd socialnämnden
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att utifrån rådande
ekonomiska läge i socialnämndens verksamheter uppdras till
kommundirektören att skyndsamt tillsätta extraresurs för att hjälpa
socialförvaltningen i dess analys av vilka delar av verksamheten som inte
klarar budget och lämpliga åtgärder för att minska underskottet.
Kommundirektören återrapporterar till kommunstyrelsen den 13 september
2016.
Till det har kommit förslag om att finansiering sker med ”max” 175 tkr.
Ordförande frågar först på tillägget och sedan på förslaget i övrigt.
Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Jonas Törngren, kommunchef
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Hans Morén, kommuncontroller
Gertrud Engelin, ekonom
Kommunstyrelsen 13 september 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000020

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

Justerandes sign

1

Dnr KS 16/169
Tillförordnad kommundirektör, firmatecknare och
beslutsattestant under ledighet 160801-160828

Kommundir

2

Dnr KS 16/170
Tillsättning samt lönesättning av chef för bygg- och
miljöavdelningen fr o m 160801

Kommundir

3

Dnr KS 16/173
Supportavtal Citrix, mellan Krokoms kommun och
AppIT AB, 2016-07-01--2017-06-30

IT-chef

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000020

Delegationsbeslut
4

5

Dnr KS 16/177
Avtal avseende programvaror, licenser och tjänster
mellan Atea Sverige AB och Upphandlingskontoret
i Östersund, där Krokoms kommun och Krokomsbostäder AB omfattas, 160601-180531
Dnr KS 16/184
Licens- och användaravtal mellan Kommuninvest i
Sverige AB och kommunen avseende skuldförvaltningstjänsten, avtalstid t o m 2020-12-31

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks ordf
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Dnr 2016-000019

Meddelanden
Dnr 23
1 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: ekonomirapporten april 2016
samt pressmeddelande 160428
2 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: brev 160629, Enklare,
snabbare och säkrare – hämta personuppgifter digitalt
3 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: meddelande från styrelsen nr
12, förbundsavgift år 2017 till SKL
Dnr 28
4 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: protokoll 160523
5 Samordningsförbundet Jämtlands län: protokoll från styrelsemöte
160530
6 Jämtlands Gymnasieförbund, JGY: protokollsutdrag 160530, § 22,
Regler för inackorderingstillägg och dagliga resor
7

Jämtlands Gymnasieförbund, JGY: protokollsutdrag 160530, § 27,
Utveckling av språkintroduktion

8 Naboer AB: VD-brev, kvartal 2, 2016
9 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: minnesanteckningar från
ägarsamråd 160530
10 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokoll 160708, § 18,
Överenskommelse om avslutad tjänst
11 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokoll 160708, § 19, Utse
tillförordnad förbundschef
12 Jämtland Härjedalen Turism: skrivelse 160729 till Trafikverket, yttrande
över nattågsutredning för övre Norrland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000019

Meddelanden
Dnr KS 14/333
13 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 160607, § 61,
Friskvårdstid, (ursprung i medborgarförslag – införande av
friskvårdspeng) samt kartläggning av förvaltningens nyttjande av
friskvårdstid
Dnr KS 16/006
14 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från 160613 och
160810
Dnr KS 16/008
15 SmåKom: nyhetsbrev 3 juni och 15 juni 2016
Dnr KS 16/036
16 Region Jämtland Härjedalen: minnesanteckningar 160517 från samråd
RKM
Dnr KS 16/082
17 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 160620, bygdemedel ur allmänna
fonden för Krokoms kommun i ansökningsomgång 160131
Dnr KS 16/105
18 Inlandskommunernas Ekonomiska Förening, IEF: protokoll 160526
från föreningsstämma samt protokoll 160527 från styrelsesammanträde
Dnr KS 16/148
19 Jämtlands Räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 160520, § 12,
Delårsrapport per 30 april 2016
20 Jämtlands Gymnasieförbund: förslag till delårsrapport inkom 160523
samt protokollsutdrag 160530, § 18, beslutad delårsrapport per april
2016
Dnr KS 16/157
21 Naboer AB: protokoll 160511 från årsstämma

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000019

Meddelanden
Dnr KS 16/159
22 Länsstyrelsen Jämtlands län: remiss 160607, ansökningar om
bygdeavgiftsmedel ur näringslivsfonden, ansökningsomgång 160430
samt beslut 160707 om bygdemedel ur näringslivsfonden,
ansökningsomgång 160131
Dnr KS 16/149
Dnr KS 16/167
23 Krokoms kommuns revisorer/Deloitte: revisionsrapport Granskning av
socialnämndens ledning och styrning av ekonomin
Dnr KS 16/187
24 Socialnämnden: protokollsutdrag 160524, § 71, Ekonomisk uppföljning
2016
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter
A

B

C

D

E

F

Justerandes sign

Dnr KS 15/274
Motion – Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige
senast i april 2016. Motionen återremitterades vid fullmäktige den 27
april 2016.
Dnr KS 15/321
Motion Mät skolelevers sjukfrånvaro
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast den 7 december 2016.
Dnr KS 16/046
Motion – Förskola med inriktning djur och natur.
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i
fullmäktige senast i februari 2017.
Dnr KS 16/075
Motion – Återinförande av verksamheten personliga ombud.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i fullmäktige
senast i februari 2017.
Dnr KS 2016/112
Motion – Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara
vegetarisk. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar
i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/117
Motion – Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms
kommuns skolor. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för svar i fullmäktige senast den 28 september 2016.

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter
G

H

I

J

K

L

Dnr KS 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.
Dnr KS 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 KS 2016/067
Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta platser
exempelvis rondeller, broar, gator och torg. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast
den 26 oktober 2016.
Dnr KS 2016/125
Medborgarförslag – Mötesplats i centrala Krokom där människor i olika
åldrar kan mötas för olika aktiviteter och gemenskap.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för svar i
fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
Dnr KS 2016/138
Medborgarförslag – Nyhetsbrev/information via sms, korta
mobiltelefon-meddelanden. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017
Dnr KS 2016/164
Motion – Återträffar för kommunens utflugna unga. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017.

Dnr KS 2016/165
M Motion – Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i
juni 2017.
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Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter
Obehandlade revisionsrapporter
A

B

Dnr KS 2016/151
Revisionsrapport – Från beslut till genomförande.
Samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen besvarar rapporten.
Dnr KS 2016/168
Revisionsrapport – Granskning av rutiner för rekrytering och
kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen besvarar rapporten.

Dnr KS 2016/167
Revisionsrapport – Gransknings av socialnämndens ledning och
styrning av ekonomin. Socialnämnden besvarar rapporten.
_____
C

Justerandes sign
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