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Ks § 106

Dnr 2016-000018

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Dagens föredragningslista godkänns med tillägg av ärendet ”Lokalbehov
Änge”.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 107

Dnr 2016-000003

Informationer
*

Näringslivsfrågor (företagsklimat och etableringsfrämjande)
Martina Lundholm, chef för området näringsliv och företagande
Region Jämtland Härjedalen, Anna-Carin Svedén, näringslivschef och
Örjan Wiklund, näringslivsrådgivare.

*

Företagsbesök
Företagsbesök, Almåsa, Kalle Bäckwall, Kalle Bäckwall AB, Magnus
Brandberg, ICA Änge, Roger Jönsson, Jemtel, Lars-Erik Eriksson,
Lejes Taxi.

*

Uppföljning ”Hälsa som hälsa”
Caroline Humble, PA-konsult, Gunilla Sundqvist, personalchef,
Marlene Hallqvist och Tomas Dahlén, kostenheten, Birgitta Lundgren,
barn- och utbildningschef, Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Företagshälsovården Hälsorum, Robert Björn gard och Lenita Norberg

*

Ekonomiuppföljning, prognos efter 4 (5) månader
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Oppositionen budget
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överlämnar sin budget.

*

Donationsfonderna
Kommunstyrelsen har tagit del av och skrivit under donationsfonderna.

_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 108

Dnr 2016-000130

Kommunalt partistöd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för
2016 enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar om en ändring i § 5 i Regler för kommunalt
partistöd i Krokoms kommun. Paragrafen lyder efter ändring:
Partistöd betalas ut årligen i förskott under 12 månad efter beslut av
fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 §
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen före
den 20 april utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Bakgrund
Partistödet består av:
Grundstöd – 11 100 kr per parti och år
Mandatstöd – 8 880 kr per mandat och år.
Till kommunkansliet har redovisning av användningen av partistödet för
föregående år inkommit från:
Sverigedemokraterna
2016-04-28
Miljöpartiet de gröna
2016-05-10
Socialdemokraterna
2016-05-10
Centerpartiet
2016-05-23
Vänsterpartiet
2016-05-24
Moderata samlingspartiet 2016-05-25
Kristdemokraterna
2016-06-01
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 108 (forts)

Dnr 2016-000130

Kommunalt partistöd
I 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel
för att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom
lagtextens definition som innebär att med partistöd avses "ekonomiskt
bidrag och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.”
I 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att
partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits
tidigare men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att
länsstyrelsen kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens
ord är partiet representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)".
I 2 kap. 9 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som
längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 1 juni 2016
Bilagor, ”Lokalt partistöd – redovisning” från respektive parti
Bilaga, fördelning av lokalt partistöd
Regler för kommunalt partistöd i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 108 (forts)

Dnr 2016-000130

Kommunalt partistöd
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för 2016 enligt förslag.
Kommunfullmäktige beslutar om en ändring i § 5 i Regler för kommunalt
partistöd i Krokoms kommun. Paragrafen lyder efter ändring:
Partistöd betalas ut årligen i förskott under 12 månad efter beslut av
fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen före den 20
april utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 109

Dnr 2016-000150

Remiss E14/E45 Brunflo
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner nedanstående yttrande med ett tillägg i
stycke två med följande text;
Krokoms kommun delar dock Östersunds kommuns synpunkter
angående pågående och planerade stentäkter. Krokoms kommun föreslår
därför, i likhet med Östersunds kommun, att Trafikverket utreder ett
bästa möjliga läge för vägsträckningen, med hänsyn till stenindustrin.
_____________________________________________________________
Krokoms kommun har tagit del av samrådshandlingen och vill lämna
följande synpunkter:
Kommunen delar uppfattningen att vägsträckan är av stor betydelse för
framkomligheten och trafiksäkerheten längs Mittstråket och är positiv till en
ny sträckning som främjar utvecklingen i hela regionen. Krokoms kommun
delar dock Östersunds kommuns synpunkter angående pågående och
planerade stentäkter. Krokoms kommun föreslår därför, i likhet med
Östersunds kommun, att Trafikverket utreder ett bästa möjliga läge för
vägsträckningen, med hänsyn till stenindustrin.
Av samma anledning vill kommunen framföra vikten av att korsningen
E14/väg 744 vid Åsbacken i Krokoms kommun åtgärdas. Utbyggnaden av
industriområdet liksom förtätningen av bostäder i anslutning till väg 744
kommer att skapa en ohållbar trafiksituation. Den frågan måste också lyftas
in i ett regionalt perspektiv då den påverkar samma transportstråk genom
Mittnorden.
I samband med planeringen av snabba och säkra transporter är det också
viktigt att det på strategiska platser finns möjligheter för oskyddade
trafikanter att passera E14. Detta är särskilt viktigt i bebyggda områden och i
områden där en utbyggnad planeras.
Avslutningsvis vill Krokoms kommun framföra att kommunen är av
uppfattningen att jordbruksmarken ska värnas och att jordbruket ska ges
långsiktiga utvecklingsmöjligheter, vilket också redovisas i kommunens
översiktsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 109 (forts)

Dnr 2016-000150

Remiss E14/E45 Brunflo
Underlag för beslut
Utlåtande
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, och Jörgen Blom, V, föreslår att stycke tre i remissvaret
stryks. De föreslår också ett tillägg i stycke två med följande; Krokoms
kommun delar dock Östersunds kommuns synpunkter angående pågående
och planerade stentäkter. Krokoms kommun föreslår därför, i likhet med
Östersunds kommun, att Trafikverket utreder ett bästa möjliga läge för
vägsträckningen, med hänsyn till stenindustrin.
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till, Niklas Rhodins, S, och Jörgen
Bloms, V, förslag om att stryka stycke tre i remissvaret.
Cristine Persson, C, Maria Jacobsson, S, och Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner föreslaget yttrande till Trafikverket. Till det har kommit förslag
om att stryka stycke tre i remissvaret samt förslag om ett tillägg i stycke två i
remissyttrandet.
Ordförande kommer först att fråga på ändring- och tilläggsförslag och sedan
frågar hon på remissvaret i övrigt.
Efter fråga på att stryka stycke tre i remissvaret finner ordförande att
kommunstyrelsen avslår det.
Efter fråga på tillägg i stycke 2 i remissvaret finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på remissvaret i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 109 (forts)

Dnr 2016-000150

Remiss E14/E45 Brunflo
Kopia till
Trafikverket, Ärendenummer: TRV 2015/18314
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 110

Dnr 2015-000211

Motion - Simundervisning för vuxna
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Motionen besvaras med att en utredning görs om förutsättningar för
simundervisning för vuxna.
________________________________________________________
Vänsterpartiet skriver i sin motion att det i Krokoms kommun idag finns
vuxna som inte kan simma. Att, som idag, ha möjligheten att gå på
”Sommarsimskola” tillsammans med barn kan uppfattas som jobbigt och
pinsamt för vissa. Möjligheten bör finnas att ha simskola som enbart är för
vuxna. Det handlar i grund och botten om ett säkerhetstänk.
För utlandsfödda finns också ett behov av att lära sig simma. Simskola för
dem är också viktigt, där kan det även finnas behov av tolkresurser.
Ett nära samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen och kommunstyrelsens verksamheter är nödvändigt.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, och Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionens första del,
och avslag till motionens andra del.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen besvaras med
att en utredning görs om förutsättningar för simundervisning för vuxna. Till
det har kommit förslag till bifall till motionens första del och avslag till
motionens andra del.
Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot oppositionens förslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 110 (forts)

Dnr 2015-000211

Motion - Simundervisning för vuxna
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 111

Dnr 2016-000108

Ny vatten- och avloppstaxa, VA-taxa
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en
höjning av brukningsavgiften med 9,4 % i befintlig taxa från och med
den 1 juli 2016.
_____________________________________________________________
Bakgrund
En höjning av VA-taxan är nödvändig för att bland annat kompensera för
minskade intäkter på grund av installation av vattenmätare. Totalt beräknas
intäktsbortfallet bli 3 200 000 kronor per år när alla vattenmätare är
installerade.
Enhetens balanserade underskott på ca 900 000 kronor beror på de minskade
intäkterna, vilket måste tas igen.
Föreslagen höjning, på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, innebär en
intäktsökning med ca 1 750 000 kronor/år för brukningsavgifterna. Det
kommer att ge ett kortsiktigt andrum, men inte täcka hela intäktsbortfallet
eller räcka till att ta igen det balanserade underskottet.
Vidare har kostnaderna för drift och underhåll ökat och fortsätter att öka,
vilket innebär att en höjning av VA-taxan är nödvändig.
En stor del av va-anläggningarna och ledningsnätet är föråldrade och ett stort
förnyelsebehov finns, vilket kommer att leda till kraftigt ökade
kapitaltjänstkostnader.
Avdelningen har arbetat hårt de senaste åren med att sänka kostnaderna inom
alla verksamhetens delar och har därmed lägre kostnader år 2015 än år 2008.
Sänkningen av kostnaderna räcker dock inte för att möta intäktsbortfallet och
de ökade kostnaderna. Eftersom det under längre tid pågått ett arbete med att
sänka kostnaderna ser vi små eller inga möjligheter till en fortsätt minskning
av kostnaderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 111 (forts)

Dnr 2016-000108

Ny vatten- och avloppstaxa, VA-taxa
Dagens VA-taxa är till viss del otidsenlig och konstruerad för
schablondebitering, varför en delvis ny konstruktion och uppdatering av
innehållet är nödvändig. Dagens VA-taxa följer ett index (KPI) som inte
speglar de faktiska kostnadsökningarna sedan 2008. Ett annat instrument
behövs för att realvärdessäkra VA-taxan.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 7 juni 2016, § 50
Förslag till ny VA-taxa 23 maj 2016
Tjänsteutlåtande 8 mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Cristine Persson, C, Maria Jacobsson, S, Björn Hammarberg, M, Maria
Söderberg, C, Peter Grundström, S, Hans Åsling, C, Rolf Lilja, S, och Jörgen
Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 9,4 %
i befintlig taxa från och med den 1 juli 2016.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 112

Dnr 2016-000153

Länsgemensam folkhälsopolicy - Jämtlands län 2016 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar länsgemensam folkhälsopolicy för Jämtlands
län 2016-2019.
_____________________________________________________________
Förnyad folkhälsopolicy har tagits fram av länets folkhälsonätverk,
Folkhälso Z, i enlighet med uppdrag i gällande folkhälsopolicy. Folkhälso Z
har koordinerat arbetet och ansvarat för att i en gemensam politisk process
färdigställa förslaget. Folkhälso Z utgör Jämtlands läns folkhälsopolitiska
samrådsorgan med representanter från samtliga länets kommuner, Region
Jämtland Härjedalen samt privata aktörer med övergripande uppgift att i
samverkan löpande följa och aktivt driva folkhälsoutvecklingen inom ramen
för den gemensamt antagna Folkhälsopolicyn i länet. Arbetet regleras i
särskild arbetsordning.
Dokumentationen av revideringsprocessen visar på ett omfattande
engagemang av nätverkets politiker och tjänstemän. Revideringsprocessen
visar att den nuvarande policyn fortsatt utgör ett tydligt ramdokument med
en hållbar långsiktig framtida inriktning av länets folkhälsoarbete. Vid
Regionens samverkansråd 16 maj 2016 beslöts att översända det framtagna
underlaget på en snabbremissomgång till samtliga kommuner och Region
Jämtland Härjedalen. Efter att inkomna remissvar inarbetats i policyn
överlämnade Folkhälso Z en slutlig version för beslut till Regionens
samverkansråd den 16 maj 2016. Den nu till fullmäktigeförsamlingar för
beslut översända reviderade Folkhälsopolicyn 2016-2019 är dock till stora
delar likvärdig med föregående policy.
Folkhälsopolicyn kommer fortsatt utgöra ett underdokument till den
regionala utvecklingsstrategin, som finns för länet. Det betyder att Region
Jämtland ansvarar för uppföljning och revidering av policyn.
Förslaget har godkänts av samtliga politiska representanter i Folkhälso Z
från Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000153

Länsgemensam folkhälsopolicy - Jämtlands län 2016 2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar länsgemensam folkhälsopolicy för Jämtlands län 2016-2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-08
Kommunstyrelsen

Ks § 113

Dnr 2016-000156

Tilläggsanslag för utökning av 2,0 skolledartjänster
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden
tilläggsanslag 2016, för utökning av resurs med skolledartjänst,
motsvarande 0,6 mnkr. Finansiering sker ur resultatet.
2

Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden
budgetanslag för 2017 motsvarande 1,3 mnkr för ytterligare förstärkning
av skolledartjänster.

Bakgrund
Utgångspunkten för detta äskande är kommunens skolstruktur som bygger
på 16 skolor och 25 förskolor där alla barn och elever har rätt till en
kvalitetsmässigt likvärdig undervisning och omsorg. I dagsläget kan
kommunen inte fullt ut erbjuda alla barn och elever denna likvärdighet. Det
finns flera anledningar till detta. Antalet skolor, spridningen av skolorna,
antalet elever per skola (otillräcklig kritisk massa för kunskapsutveckling)
fördelat på antalet skolledare är helt enkelt en ekvation som i grunden bäddar
för otillräcklig kvalitet. Då kommunen sätter högt värde på att bibehålla de
allra minsta skolorna i våra geografiska ytterområden så ställs istället höga
krav på tid för skolledare att bedriva pedagogiskt ledarskap och systematiskt
kvalitetsarbete även i dessa skolor.
Sedan några år har antalet nyanlända barn och elever ökat i mycket hög takt.
Sedan i januari 2016 har Skolverket stärkt kraven på kartläggning av de
nyanlända. Skolledare och pedagoger behöver idag lägga ner mycket mera
både på att förbereda ankomsten av t.ex. ensamkommande barn,
introduktion, kartläggning och stödfunktioner för att barn och elever skall
ges samma rättigheter och möjligheter som alla andra barn i kommunen. Just
när det gäller ensamkommande barn finns dessutom ständigt en
osäkerhetsfaktor med som handlar om att skolorna aldrig vet hur länge de
finns med en i en grupp. Detta försvårar både processerna för individuellt
lärande och för skolans planering av lärande i grupp.
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Dnr 2016-000156

Tilläggsanslag för utökning av 2,0 skolledartjänster
Arbetet med att utveckla modersmålsundervisning, studiehandledning som
pedagogiskt fält är viktigt och likaså att fortbilda den personal som arbetar
inom denna del av verksamheten. Modersmålslärare och studiehandledare är
viktiga komponenter i skolans integrationsarbete. I dagsläget är det dock
svårt att rekrytera behörig personal och i vissa fall har man ingen som helst
pedagogisk erfarenhet. Detta ställer extra stora krav på skolledningen och det
tar mycket tid att ständigt söka efter personal och samtidigt ge dem det stöd
de behöver för att kunna fungera i ett pedagogiskt sammanhang.
Den kanske mest grundläggande faktorn är att vi behöver skolledare som har
tid att vara pedagogiska ledare, planera tjänstefördelningen så bra som
möjligt. Detta är särskilt svårt i ytterområdena av vår kommun dit det är
väldigt svårt att rekrytera behöriga pedagoger inom alla skolformer.
Skolledare skall enligt skollagen ha stort fokus på det systematiska
kvalitetsarbetet för att ständigt garantera en miniminivå av kvalitet.
Ambitionsnivån måste dock ta mera höjd än miniminivån. All pedagogisk
verksamhet och dess medarbetare skall kontinuerligt bedriva skolutveckling
så att skolkommunen helst skall ligga i framkant eller åtminstone i rimlig
nivå när det gäller forskningsanknytning, kvalitetsmetoder och kreativa
lösningar på gamla och nya problem. Statens stärkta krav på systematiskt
kvalitetsarbete är mycket tydligt i Skolinspektionens inspektioner, medial
rapportering om den svenska skolans försämrade resultat och inte minst ser
vi det själva i en slags vanmakt hos våra skolledare som de fakto inte hinner
med att fullgöra de krav som ställs på dem.
Barn och elever som tillhör en nationell minoritet har särskilda rättigheter till
sitt språk och sin kultur. Krokom är samiskt förvaltningsområde och har
särskilda mål för samiska språk.
Detta verksamhetsområde är både nationellt och regionalt viktigt för oss. Om
skolkrokom skall kunna fullgöra sin del av uppdraget att vara samiskt
förvaltningsområde med hög kvalitet behövs avsevärt mera insatser och tid
för detta syfte. Med uppdraget följer både många möjligheter men även en
del utmaningar, liksom med många andra verksamheter.
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Dnr 2016-000156

Tilläggsanslag för utökning av 2,0 skolledartjänster
Sammantaget sett har trycket ökat mycket på våra skolor då våra skolledare
och personalen håller på och utvecklar både sig själva och organisationen i
behovet att förstå vad integration innebär i deras praktiska vardag. Detta tar
tid och kräver ny kompetens. Trots att skolan under 2016 har fått ta del av de
extra kommunala integrationsresurserna så ser vi att det är ett absolut måste,
att skapa en långsiktighet i detta arbete. De extra resurserna omfattade dock
inte skolledarna och deras uppdrag i att planera, leda och fortbilda sin
personal kring integrationsfrågor. Skolledarna är den grupp som skall stå för
långsiktighet och garantera kvalitet i skolan.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 7 juni 2016
Tjänsteutlåtande 2 juni 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag.
Rolf Lilja, S, föreslår att finansiering sker ur resultatet.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag som föreslår
kommunfullmäktige bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag
2016, för utökning av resurs med skolledartjänst, motsvarande 0,6 mnkr.
Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden budgetanslag
för 2017 motsvarande 1,3 mnkr för ytterligare förstärkning av skolledartjänster. Till det har kommit förslag om att finansiering sker via resultatet.
Ordförande kommer att fråga på kommunstyrelsens förslag tillsammans med
tillägg om att finansiering sker via resultatet.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag tillsammans med tillägg om
finansiering finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000158

Lokalbehov Änge
Kommunstyrelsens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag på 260 000 kronor
för verksamhetsanpassning av lokaler vid Änge skola.
2

Finansiering sker via befintligt utrymme i investeringsbudgeten ”Buffert
för boende m m”.

____________________________________________________________
Bakgrund
Inför läsåret 16/17 har volymförändringar skett som verksamheten inte har
kunnat planera för. I huvudsak är det en utökning av antalet grupper inom
förberedelseklassen samt ett ökat antal elever från Näldens skola som väljer
att gå i åk 7 vid Änge skola i stället för vid Nyhedens skola.
På sikt är behovet de kommande läsåren att inom befintliga lokaler disponera
om lokalerna för att frigöra tre basutrymmen. Det första basutrymmet krävs
redan nu till skolstarten 16/17. Kostnaden för detta basutrymme framgår av
bilaga 1. De omdisponeringar som då görs innebär att expeditionen på skolan
måste flytta.
Underlag för beslut
Kostnadskalkyl från Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt bilaga 1.
Tjänsteutlåtande, 23 maj 2016, Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
och fritidshem
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Wallén, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår att finansiering sker via befintligt utrymme i
investeringsbudgeten ”Buffert för boende m m”.
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Dnr 2016-000158

Lokalbehov Änge
Beslutsgång
Det finns ett förslag från barn- och utbildningsnämnden som föreslår att
nämnden beviljas tilläggsanslag med 260.000 kronor för verksamhetsanpassning av lokaler vid Änge skola. Till det har kommit förslag om att
finansiering sker via befintligt utrymme i investeringsbudgeten ”Buffert för
boenden m m”.
Ordförande kommer att fråga på barn- och utbildningsnämndens förslag
tillsammans med förslag om finansiering.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på barn- och utbildningsnämndens förslag tillsammans med
förslag om finansiering finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Hans Morén, kommuncontroller
Gertrud Engelin, ekonom
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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
1

Justerandes sign

Dnr KS 16/029
Migrationsverket: 160520, Avsiktsförklaring mellan
kommunen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen,
om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända

Ks ordf

2

Dnr KS 16/114
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Bidrag till
Studentavslutning vid Rådhustrappan 3 juni 2016

Ks ordf

3

Dnr KS 16/118
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Bidrag till
Frivilliga Samhällsarbetare Z-län

Ks ordf

4

Dnr KS 16/120
Viss förändring av organisationstillhörighet för
bemanningspoolen under tiden 160504-170228

Kommundir

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000020

Delegationsbeslut

5

6

Dnr KS 16/128
Licensavtal, nyttjande av TEA2-algoritmen i utrustning
ansluten till Rakelsystemet
Dnr KS 16/147
Avtal gällande brandskyddsutbildningar och HLR
mellan Jämtlands Räddningstjänstförbund och
kommunen tiden 160601-191231

Dnr KS 16/154
Avtal om annonsering i Eniros produkter,
160601-170630
_____
7
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Dnr 2016-000019

Meddelanden
Dnr KS 16/006
1 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 160517 och
160531
Dnr KS 16/036
2 Samordningsförbundet i Jämtlands län: anteckningar från ägarsamrådet
160516
Dnr KS 16/139
3 Krokomsbostäder AB: kvartalsrapport 1 januari-31 mars 2016
_____
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Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
A

B

C

D

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 15/211
Motion – Simundervisning för vuxna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
Dnr KS 15/212
Motion - Ökad trafiksäkerhet, Tängvägen i Ås
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
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 16/015
Medborgarförslag – Översyn av upptagningsområde för skolbarn i
Lundsjön.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast vid sitt möte den 7 juni 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.
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Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
H

I

J

K

L

Dnr KS 16/076
Motion – Underlätta och stimulera rekrytering av deltidsbrandkår.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen 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.
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 2016/125
M Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta platser ex
vid rondeller, broar, gator och torg. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast den 26 oktober
2016.
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Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
N

Dnr KS 2016/067
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.

_____
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