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2016-09-28

Kommunfullmäktige

Kf § 61

Dnr 2016-000051

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras tisdagen den 11 oktober 2016, klockan 15.00.
Lena Persson, KD och Birger Backlund, S, utses att justera protokollet.
Nya ledamöter och ersättare
Anna Olsson, Judith Hult och Sune Elvstål är nya ledamöter för
Socialdemokraterna.
Ove Norrman, Gunilla Sjögren och Kjell Nilsson är nya ersättare för
Socialdemokraterna.
Bengt Nord är ny ledamot för Centerpartiet.
Urban Wiklund är ny ersättare för Centerpartiet.
Upprop
Vid upprop noteras 38 ledamöter och 4 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts i Östersunds Posten och
Länstidningen den 20 september och kallelse har skickats ut den 15
september 2016. Ett extra ärende – Riktlinjer för bostadsförsörjning i
Krokoms kommun 2017-2030- har kungjorts med förkortad kungörelsetid
den 23 september 2016.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-09-28

Kommunfullmäktige

Kf § 61 (forts)

Dnr 2016-000051

Öppnande
Frågor som får ställas vid dagens möte
Jan Englund, SD, fråga om beredskap för nytt sämre statligt
ersättningssystem för ensamkommande barn.
Jan Englund, SD, fråga om aktuell beläggning asylsökanden.
Peter Grundström, S, fråga om vem som är ansvarig för grävning av fiber i
Krokoms samhälle samt återställning av grävningarna.
_____
Informationer
Läget för migrationen, Krokoms kommun
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Aktuellt från kommunfullmäktige
Gunnar Hellström, ordförande
Skolcaféer
Krokoms Byförening
Spring för världens barn
Delårsrapport per juni 2016
Jonas Törngren, kommundirektör och Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Aktuellt från kommunstyrelsen
Maria Söderberg, ordförande
Regional indelning
Polisorganisationen
Kontanthantering landsbygden
För andra året i rad är Krokoms kommun bäst i länet i Svenskt
näringslivs riksomfattande undersökning av näringslivsklimatet.
Nyanlända, jobb, praktik, bostäder, Tillväxtprogram

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-09-28

Kommunfullmäktige

Kf § 61 (forts)

Dnr 2016-000051

Öppnande
Så här klarar du dig i tre dygn
Jan Eriksson, säkerhetschef
_____
Ajourneringar
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00, för
överläggningar 14.20-14.30 och för kaffe 14.55-15.15.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-09-28

Kommunfullmäktige

Kf § 62

Dnr 2016-000048

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs vid Allmänhetens frågestund.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-09-28

Kommunfullmäktige

Kf § 63

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Medborgarförslag – Säker lekplats i Aspås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i mars 2017.

Justerandes sign

2

Medborgarförslag – Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i
centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till bygg- och
miljönämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.

3

Medborgarförslag – Säker gång- och cykelöverfart mellan Aspåsvägen
och Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden som själva
beslutar i ärendet senast i mars 2017, med hänsynstagande till
översiktsplanen.

4

Medborgarförslag – Säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och
Krokom. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
och bygg- och miljönämnden som själva beslutar i ärendet senast i mars
2017, med hänsynstagande till översiktsplanen.

5

Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige
senast juni 2017.

6

Medborgarförslag – Ny- eller ombyggnad av idrottshall på Rödön.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
svarar i samarbete med barn- och utbildningsnämnden till
kommunfullmäktige senast i april 2017.

7

Medborgarförslag – Laddstationer för mobiltelefoner, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 63 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
8

Medborgarförslag – Möjlighet att använda e-legitimation i
kommunens verksamheter i större utsträckning. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.

9

Medborgarförslag – Öppen internetanslutning, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som
själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.

10 Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms
centrum. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
11 Medborgarförslag – Uppförande av torvkåta. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som i sin tur remitterar förslaget till
Samiskt förvaltningsområde för beslut i kommunfullmäktige senast
i april 2017.
12 Medborgarförslag – Mötesplatser för ungdomar i centrala Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande
i fullmäktige senast i april 2017.
13 Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 2017.
14 Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017.
15 Medborgarförslag – Ärendehanteringssystem i kommunförvaltningen.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i april 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 63 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
16 Motion – Omlokalisering av kommunala verksamheter. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017.
_____
1

Dnr KS 2016/204
Medborgarförslag – Säker lekplats i Aspås. Förslag är att
medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv
beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

2

Dnr KS2016/180
Medborgarförslag – Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i
centrala Krokom. Förslag är att medborgarförslaget remitteras till byggoch miljönämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

3

Dnr KS 2016/178
Medborgarförslag – Säker gång- och cykelöverfart mellan Aspåsvägen
och Krokom. Förslag är att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden som själva
beslutar i ärendet senast i mars 2017, med hänsynstagande till
översiktsplanen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

4

Dnr KS 2016/179
Medborgarförslag – Säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och
Krokom. Förslag är att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden som själva
beslutar i ärendet senast i mars 2017, med hänsynstagande till
översiktsplanen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 63 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
5

Dnr 2016/216
Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Förslag är att
motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i
fullmäktige senast juni 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

6

Dnr 2016/213
Medborgarförslag – Ny- eller ombyggnad av idrottshall på Rödön.
Ordförande meddelar remitteringen vid fullmäktiges möte. Förslag
är att medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
som svarar i samarbete med barn- och utbildningsnämnden till
kommunfullmäktige senast i april 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

7

Dnr 2016/222
Medborgarförslag – Laddstationer för mobiltelefoner, samlingsplats
Magneten. Förslag är att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

8

Dnr 2016/224
Medborgarförslag – Möjlighet att använda e-legitimation i
kommunens verksamheter i större utsträckning. Förslag är att
medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv
beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

9

Dnr 2016/225
Medborgarförslag – Öppen internetanslutning, samlingsplats
Magneten. Förslag är att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 63 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr 2016/223
10 Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms
centrum. Förslag är att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Dnr 2016/218
11 Medborgarförslag – Uppförande av torvkåta. Förslag är att
medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som i sin tur
remitterar förslaget till Samiskt förvaltningsområde för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Dnr 2016/166
12 Medborgarförslag – Mötesplatser för ungdomar i centrala Krokom.
Förslag är att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen
för besvarande i fullmäktige senast i april 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Dnr 2016/229
13 Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever.
Förslag är att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast i april 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Dnr 2016/232
14 Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet.
Förslag är att motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 63 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr 2016/235
15 Medborgarförslag – Ärendehanteringssystem i kommunförvaltningen.
Förslag är att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i kommunfullmäktige senast i april 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Dnr 2016/237
16 Motion – Omlokalisering av kommunala verksamheter. Förslag är att
motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Remissinstanser inklusive förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 64

Dnr 2016-000050

Frågor
Jan Englund, SD, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om aktuell beläggning i kommunens boende för de asylsökande,
inklusive ensamkommande barn samt fråga om modulhus HVB-hem.
Maria Söderberg, C, svarar och hänvisar en del av svaret till socialchef
Anna Berkestedt Jonssons redovisning om integrationen. Som svar på fråga
om modulhus så beställdes den utifrån det rådande läget, just då. Om
kommunen inte hade beställt modulhuset och inte hade kunnat ta emot de
anvisade så hade kommunen fått ett vite på 500.000 kronor. Kommunen
förhöll sig till lagar och direktiv. Gränskontrollerna kom igång vid årsskiftet.
_____
Jan Englund, SD, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om beredskap för nytt sämre statligt ersättningssystem för
ensamkommande barn.
Maria Söderberg, C, svarar och refererar till socialchef Anna Berkestedt
Jonssons redovisning om integrationen.
_____
Peter Grundström, S, frågar Maria Söderberg, C, om vem som är ansvarig
för grävningarna för fiberanslutning i Krokoms samhälle. Finns det avtal
mellan kommunen och de som gräver och vem ansvarar för återställning av
det som har grävts upp.
Maria Söderberg, C, svarar att avtal finns med IP-Only för grävning av
fibernät. Grävningarna ska återställas av IP-Only.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 65

Dnr 2016-000049

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen berättar att revisionen som
vanligt kommer att besöka styrelsen och nämnderna för att diskutera med de
förtroendevalda hur de ser på sitt uppdrag.
Kommande revisionsrapporter är;
*

Diariehantering hos socialnämnden och kommunstyrelsen

*

Reglemente och delegationsordning inom barn- och utbildningsnämnden

*

Kommunens engagemang i Torsta och Rösta

Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen, redovisar för
”Revisionsrapport för rekrytering och kompetensförsörjning”
En av de största investeringar som görs är att anställa personal. Lyckosamma
rekryteringar är bra för verksamhet och ekonomi medan mindre lyckade
rekryteringar kan medföra merkostnader och skador för verksamheten. Det
är viktigt att ha god framförhållning i rekryteringsprocessen och att bra
rutiner finns för att möjliggöra lyckade rekryteringar. Med anledning av det
har kommunens revisorer valt att titta närmare på rutiner och regler som
finns för rekrytering i Krokoms kommun.
Projektet syftar till att undersöka vilka rutiner, regler och avtal som ligger till
grund för rekrytering av personal. Övergripande revisionsfråga är om
kommunstyrelsens rutiner och arbetsmetoder för rekrytering av personal är
tillfredsställande.
Kontrollmål
*
*
*
*
*

Justerandes sign

Finns det någon samordnad, central kompetensförsörjningsplan för
kommunen?
Gäller planen i hela kommunen eller delar av verksamheten?
Överensstämmer planen med kommunens mål?
Finns det möjlighet till intern kompetensutveckling för att kunna söka
jobb istället för att rekrytera externt?
Har kommunstyrelsen och nämnder lika riktlinjer/policyer för
rekryteringar?

Utdragsbestyrkande
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Kf § 65 (forts)

Dnr 2016-000049

Dialog med revisorerna
*
*

används extern kompetens vid rekryteringar?
Följs riktlinjerna när kommunstyrelsen rekryterar?

Kommunstyrelsen rekommenderas att;
Snarast besluta om hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas och
hur det ska dokumenteras.
Upprätta riktlinjer med särskild inriktning på rekrytering.
Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
_____
Kjell Brickman, ledamot i kommunrevisionen, redovisar för
revisionsrapporten ”Socialnämndens ledning och styrning av ekonomin”.
Socialnämnden har under flera år bakåt i tiden haft problem med att få
ekonomin att gå runt i förhållande till budget. Tilläggsanslag har beviljats
under slutet av året och på så vis har resultatet förbättrats. Vikten av en god
intern kontroll och en tydlig ledning och styrning av verksamhet och
ekonomi är ytterst viktigt för att en ekonomi i balans ska uppnås.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har
Deloitte granskat vilka rutiner som tillämpas för ledning, styrning och
uppföljning av ekonomin inom nämnden.
Revisionsfrågor;

Justerandes sign

*

Hur ser ansvarsfördelningen ut för uppföljning av ekonomin inom
nämnden?

*

Har nämnden några interna riktlinjer för hur uppföljning ska göras?

*

Har kommunstyrelsen utfärdat övergripande generella riktlinjer för
uppföljning av ekonomin?

*

Hur följer nämnden upp ekonomin?

*

Hur har mål och riktlinjer anpassats till ekonomisk ram?

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000049

Dialog med revisorerna
*

Vilka åtgärder har vidtagits eller är på gång att vidtas för att anpassa
verksamhet till ekonomisk ram?

*

Hur hanteras och separeras återsökta medel från Migrationsverket?

Nämnden rekommenderas att;
Nämnden bör utveckla analyserna i månadsuppföljningen så att de på ett
tydligare sätt åskådliggör orsakerna till underskotten/avvikelserna.
Socialnämndens processer för upprättande och uppföljning av ram- och
detaljbudget bör dokumenteras.
Nämnden bör upprätta rutiner för systematisk utvärdering av budget- och
uppföljningsarbetet samt att resultatet av dessa utvärderingar dokumenteras.
Rolf Lilja, S, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 66

Dnr 2016-000210

Delårsrapport per juni 2016, Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2016 för
Krokomsbostäder AB.
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2016.
* Intäkterna för första halvåret 2016 uppgår till cirka 51.209 tkr (50.399)
* Resultatet för perioden uppgår till cirka 4.890 tkr (5.228)
* Uthyrningsgrad, bostäder 99,39% (99,27%)
* Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 5.350 tkr (1.773)
* Genomsnittlig ränta för perioden: 1,28% (2,10%)
* Prognos helårsresultat enligt K3: 4.634 tkr (Budget 2016; 3.320 tkr)
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 september 2016
Delårsrapport, Krokomsbostäder AB 5 september 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna delårsrapport per juni 2016 för Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2016, inklusive
rapport och prognos avseende nämndernas verksamhetsmål, med
nedanstående tilläggsbeslut.
2

Kommunfullmäktige medger en nedrevidering av resultatnivån i budget
2016 till +6,1 mnkr, d.v.s. i nivå med prognosen i delårsrapporten. Det
ger förutsättningar att komma in i ram 2017.

3

Kommunfullmäktige tillåter att under 2016 omdisponera de
prognostiserade överskott som redovisas för vissa budgetposter i
delårsrapporten till att täcka underskott för andra poster
(se beslutspunkterna 4-5).

4

Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsens verksamheter ett
budgetöverskridande med maximalt 1,3 mnkr för 2016.

5

Kommunfullmäktige medger socialnämnden ett budgetöverskridande
med maximalt 7,6 mnkr för 2016. Det motsvarar socialnämndens ram
2017.

6

Kommunstyrelsen aviserar att en omvärdering av beslutad rambudget
för 2017 kan behöva göras vid fullmäktiges möte i oktober eller
december.

7

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål på 2% kvarstår.

8

Samtliga verksamheter återrapporterar ekonomin med åtgärdslistor året
ut, till kommunstyrelsen.
______

Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån
för egna förslag i punkterna 2 och 5.
Sverigedemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget förslag i
punkten 5.
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Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Bakgrund
Resultatprognosen för kommunen som helhet är sämre än budgeterat, och
även sämre än kommunens långsiktiga resultatmål.
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till
uppföljningen har en resultatprognos för helår 2016 upprättats och bokslut
efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är
+6,1 mnkr. Av detta uppgår hittills outnyttjad del (8,2 mnkr) av det extra
statsbidrag som betalades ut till landets kommuner i december 2015, och
vars ändamål var extra kostnader för åren 2015 och 2016 kopplat till
integration.
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos för året på minus 2,2
mnkr. Det finns i huvudsak två verksamheter som bidrar negativt till denna
prognos. Dels den kommungemensamma bemanningspoolen som redovisar
en negativ prognos på -1,1 mnkr, dels IT-enheten med -1,3 mnkr. Det pågår
en utvärdering av bemanningspoolen. Den slutliga rapporten kommer att
vara klar i januari 2017, men eventuella åtgärder för att förbättra poolens
leveransförmåga, administration, debiteringsmodell mm kommer att
genomföras tidigare om och när det är lämpligt.
IT-enheten har under året tvingats till extra bemanning och att anlita
konsulter. Detta är kopplat till stor arbetsbelastning och höga sjuktal inom
enheten samtidigt som övriga verksamheters behov av enhetens stöd har
ökat. Underskottet för IT-enheten stämmer väl överens med det ramtillskott
förvaltningen har fått från 2017. Därför föreslås att Kommunstyrelsens
verksamheter för 2016 medges en budgetavvikelse motsvarande 1,3 mnkr.
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Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Socialnämnden lämnar en prognos för helåret som visar på ett underskott
med 12,3 mnkr. Inom denna prognos lämnar verksamheterna inom
integrationsområdet ett överskott med 7 mnkr, medan nämndens övriga
verksamheter totalt prognostiserar ett underskott med 19,3 mnkr. Med
anledning av detta har en extern resurs anlitats för att hjälpa oss med
analysen kring denna avvikelses olika delar och ursprung. Denna analys är
påbörjad men inte slutförd. En rapport kan lämnas vid kommunstyrelsens
möte den 5 oktober.
Det underskott som finns i prognosen för Barn- och utbildningsnämnden (0,9 mnkr) kan förklaras av merkostnader kopplat till integration (2,0 mnkr).
Även socialnämndens verksamheter utanför integration har kostnader som
direkt kan kopplas till integration (1,6 mnkr). Sammantaget för kommunen
innebär det att vårt arbete kopplat till integration skulle lämna en ekonomisk
prognos med ett överskott på cirka 3,4 mnkr för helåret (7-1,6-2=3,4). Denna
prognos är försiktigt (lågt) räknad med den information vi har idag. Vi
föreslår att dessa två nämnder medges att ianspråkta 2 respektive 1,6 mnkr ur
detta överskott.
Det innebär att Barn- och utbildningsnämndens uppdaterade resultatprognos
för helåret 2016 blir +1,1 mnkr, samt att socialnämndens underskott
(exklusive integration) stannar på 17,7 mnkr.
Överförmyndarnämnden har i sin prognos redan räknat med att debitera
socialnämnden för sina merkostnader kopplat till integration och
socialnämnden har tagit motsvarande hänsyn i sin prognos.
Socialnämnden har i beslut begärt av förvaltningsledningen att klara
kostnadsminskningar på 3 mnkr, att få tillgång till 1,6 mnkr ur överskottet
för integration och att begära tilläggsanslag med 14,6 mnkr, dvs resterande
del av det befarade underskottet för nämnden. Nämnden har utöver detta
givit förvaltningschefen i uppdrag att till nämndens möte i oktober redovisa
ytterligare förslag till åtgärder för att motverka ett underskott, både för 2016
och för att minska nämndens kostnader inför 2017.
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Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
När det gäller nämndens begäran om tilläggsanslag är vårt förslag att utöver
det arbete som nu görs inom förvaltningen, att medge en budgetavvikelse för
nämnden under 2016 upp till en nivå som motsvarar tilldelad ram för
nämnden för 2017, d.v.s. 7,6 mnkr.
Övriga poster som avviker mer än marginellt från budget är skatteintäkter (-2
mnkr); kostnader för pensioner (-3,7 mnkr); interna poster/kapitaltjänst,
avskrivningar och räntekostnader (5,1+4,8+2,0=11,9). Dessutom finns som
nämndes inledningsvis 8,2 mnkr outnyttjat av det extra statsbidrag som
betalades ut i december 2015.
Sammantaget gör vi bedömningen att osäkerheten inför 2017 är oroande, av
flera skäl. Socialnämndens budgetavvikelser under 2016 kan tillsammans
med en osäker utveckling av budgetförutsättningar i övrigt innebära att
kommunens budget för 2017 kan behöva revideras. Vi vill därför att
kommunstyrelsen aviserar att en omvärdering av beslutad rambudget för
2017 kan behöva göras vid fullmäktiges möte i oktober eller december,
kopplat till hur ekonomin för Socialnämnden utvecklar sig, hur arbetet med
omställningen inom kommunens integrationsverksamheter fortlöper, kopplat
till snabbt förändrade förutsättningar, och med hänsyn tagen till kommande
information i skatteunderlagsprognosen tidigt i oktober samt eventuella
nyheter i regeringens budgetproposition i september.
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 analys på kommunnivå hur nämndernas
måluppfyllelse gemensamt bidrar till att uppfylla kommunens mål saknas.
Ett antal av RI-målen mäts endast på årsbasis. En sammanhållen analys
kommer att lämnas i samband med årsredovisningen.
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Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronny Carlsson, SD, föreslår avslag till punkten 5.
Ajournering begärs klockan 14.20-14.30.
Rolf Lilja, S, föreslår ändring i punkten 2 med att alla kommunens
verksamheter ska bidra till att nå kommunens budgetram 2016.
Rolf Lilja, S, föreslår ändring i punkten 5 med att socialnämnden under 2016
ska anpassa resultatet till ram 2017.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Rolf Liljas, S, ändringsförslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gabriella Carlsson, S, yttrar sig.
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, redovisar
revisionsutlåtandet.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner delårsrapport per juni 2016, inklusive rapport och prognos
avseende nämndernas verksamhetsmål, inklusive tilläggsbeslut.
Till det har kommit förslag till ändringar i punkterna 2 och 5.
Ordförande kommer att fråga på kommunstyrelsens förslag, varje punkt för
sig.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag punkt för punkt, i punkterna 2 och
5 ställs styrelsens förslag mot andra förslag, finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller styrelsens förslag.
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Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna
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Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige fastställer Krokoms kommuns strategi för
medborgardialog med ändring om att sista meningen, i andra stycket
under 1.2 Organisation, stryks.

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
Kommunstyrelsen 31 augusti 2016, § 122
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 18 mars 2016
Strategi för medborgardialog
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår att sista meningen, i andra stycket under 1.2
Organisation, stryks.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag.
Maria Söderberg, C, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
fastställer Krokoms kommuns strategi för medborgardialog.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Kommunfullmäktige

Kf § 68 (forts)

Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog
Till det har kommit ett ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar han
på grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
godkänner det.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att
kommunfullmäktige godkänner det.
_____
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef, för ändring i strategin
Efter ändring går kopior till
Kommunchefens ledningsgrupp inklusive strategi för medborgardialog
Kommunikationsenheten inklusive strategi för medborgardialog
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Dnr 2016-000160

Ägardirektiv 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2017 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund med tillägg i bakgrundstexten.
Förslag till ägardirektiv 2017 har upprättats för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Bakgrund
Enligt gällande konsortialavtal har medlemskommunerna kommit överens
om att utfärda gemensamma ägardirektiv för ägarförbunden som direktiv för
förbundens budget och verksamhetsplanering.
Ersättningen till räddningstjänstförbundet uppräknas enligt följande:
Indexhöjning för personalkostnader uppgår till 2,0% och för övriga
kostnader 1,7%. En särskild satsning görs med 2000 tkr för att utöka
investeringsutrymmet med samma belopp och därmed bidra till en hållbar
investeringstakt av anläggningstillgångarna. Totalt blir kostnaden för
Krokoms kommun 17 506 tkr för 2017 (2016; 16 912 tkr).
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 31 augusti 2016, § 123
Förslag till ägardirektiv 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår tillägg med texten under bakgrund.
Jan Englund, SD, föreslår bifall till Maria Söderbergs, C, tillägg.
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
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Dnr 2016-000160

Ägardirektiv 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar ägardirektiv 2017 för Jämtlands Räddningstjänstförbund. Till det har
kommit förslag om tillägg i bakgrundstexten.
Ordförande kommer först att fråga på tillägg i bakgrundstexten och sedan
frågar han på grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tillägg i bakgrundstexten finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2016-000161

Ägardirektiv 2017, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2017 för Jämtlands
Gymnasieförbund med tillägg i bakgrundstexten.
Förslag till ägardirektiv 2017 har upprättats för Jämtlands Gymnasieförbund.
Bakgrund
Enligt gällande konsortialavtal har medlemskommunerna kommit överens
om att utfärda gemensamma ägardirektiv för ägarförbunden som direktiv för
förbundens budget och verksamhetsplanering.
Sammantaget innebär ersättningen till gymnasieförbundet att elevplatspriset
får räknas upp med i genomsnitt högst 1,9% 2017.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 31 augusti 2016, § 124
Förslag till ägardirektiv 2017, Jämtlands Gymnasieförbund
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår tillägg med texten under bakgrund.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar ägardirektiv 2017 för Jämtlands Gymnasieförbund. Till det har kommit
förslag om tillägg i bakgrundstexten.
Ordförande kommer först att fråga på tillägg i bakgrundstexten och sedan
frågar han på grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tillägg i bakgrundstexten finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
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Dnr 2016-000161

Ägardirektiv 2017, Jämtlands Gymnasieförbund
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
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Dnr 2016-000202

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås,
Krokoms kommun med redaktionella ändringar.
_________________________________________________________
Jäv
Hans Åsling, C, Maria Jacobsson, S, Jan Runsten, MP, Peter Grundström, S
och Elisabeth Svensson, M, anmäler jäv och deltar därför inte i
handläggningen av ärendet.
_____
Reservation
Jörgen Blom, V, Marie Svensson, V, Nehro Mostafaee, V, anmäler
reservation till förmån för eget ändringsförslag.
_____
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar den 7 september 2016, § 68, att
godkänna detaljplan för Ås-Hov 1:13 och skicka planen vidare till
kommunfullmäktige för antagande.
Krokomsbostäder AB har ansökt om en planändring av detaljplan för ÅsHov 1:13, laga kraft den 13 mars 1997. De önskar öka exploateringsgraden
samt öka antalet tillåtna våningar.
Avsikten är att uppföra tre stycken femvåningshus där två av husen placeras
mot Nyhemsvägen och ett hus placeras mot Åsvägen. Parkeringar och förråd
avses uppföras i östra delen av planområdet mot lokalgatan som ska
anläggas.
Planförslaget har varit ute för granskning under tiden 3 juni – 31 juli 2016.
Ett flertal synpunkter över planförslaget har inkommit, vilka sammanställts i
ett utlåtande.
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Dnr 2016-000202

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås, Krokoms kommun
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser för utökat
planförfarande (2010:900 SFS 2014:900).
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 september 2016, § 138
Samhällsbyggnadsnämnden 7 september 2016, § 68
Beslut om granskning den 25 april 2016, samhällsbyggnadsnämnden, § 43
Beslut om samråd den 19 oktober 2015, samhällsbyggnadsnämnden, § 92
Beslut om planbesked den 28 april 2015, samhällsbyggnadsnämnden, § 51
Ansökan inkommen den 2 mars 2015.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Cristine Persson, C, föreslår bifall till grundförslaget tillsamman med
redaktionella ändringar som stadsarkitekt Anne Dahlgren redovisat på
förmiddagen om att byta ut första sidan i planbeskrivningen.
Jörgen Blom, V, föreslår att för de planerade husen på kvarteret ”Freja” ska
våningshöjd inte överstiga ”Frejahuset”. Yttre estetik är viktigt. Husen måste
smälta in i miljön samt till närliggande befintliga byggnader.
Karin Wallén, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Håkan Larsson, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Stefan Fax, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås. Till det har kommit förslag till
redaktionella ändringar samt förslag om att husen på kvarteret ”Freja” i
våningshöjd inte ska överstiga ”Frejahuset”.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar han
på grundförslaget tillsammans med redaktionella ändringarna.
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Dnr 2016-000202

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås, Krokoms kommun
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
avslår det.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med redaktionella ändringar finner
ordförande att kommunfullmäktige godkänner det.
_____
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
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Förvärv av fastigheten 2:242 (f d Bygg & Färg) via
bolagsförvärv
Kommunfullmäktiges beslut
1 Ärendet återförs till Krokomsbostäder AB.
___
I ett ordförandebeslut, den 23 september 2016, återtar Krokomsbostäder
ärendet eftersom förvärvet av fastigheten kommer att ske med en direkt
fastighetsöverlåtelse.
Under 2013 färdigställde och flyttade Krokomsbostäder AB till en egen
fastighet för att lösa den trångboddhet som fanns inom kommunkoncernen.
Kommunen vill nu utöka sin förhyrning av hela fastigheten där nu
Krokomsbostäder AB håller till. Med anledning av det har bolaget ställt
frågan till ägaren av fastigheten Hissmoböle 2:242 om möjlighet till att
förvärva fastigheten för bolagets egna verksamheter då bolaget redan idag
hyr lokal i byggnaden för sin fältpersonal. Att samla bolagets samtliga
verksamheter i en byggnad skulle ge Krokomsbostäder AB flera positiva
synergier.
Underlag för beslut
Ordförandebeslut 23 september 2016
Krokomsbostäders AB styrelse 5 september 2016
VDs tjänsteutlåtande 2 september 2016
Beslutsgång
I ett ordförandebeslut, den 23 september 2016, återtar Krokomsbostäder
ärendet eftersom förvärvet av fastigheten kommer att ske med en direkt
fastighetsöverlåtelse.
_____
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Förvärv av fastigheten 2:242 (f d Bygg & Färg) via
bolagsförvärv
Kopia till
Krokomsbostäder AB
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Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige höjer från och med 1 oktober 2016 taket i maxtaxan
för avgifter enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård.
Maxtaxan per månad höjs till 0,5392 gånger prisbasbeloppet dividerat
med 12, vilket 2016 är 1 990 kronor för hemtjänst och dagverksamhet
samt kommunal hälso- och sjukvård.
Maxtaxan per månad höjd till 0,5539 gånger prisbasbeloppet dividerat
med 12, vilket 2016 är 2 044 kronor för bostad i särskilt boende.
Reservation
Sverigedemokraterna anmäler reservation till förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
Kommunen får enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter för
bland annat för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och för
annan liknande social tjänst. Avgifterna får dock inte överskrida kommunens
självkostnader. Kommunen får också ta ut vårdavgifter för kommunal hälsooch sjukvård enligt 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga
medel av sin inkomst för normala levnadskostnader och fastställa det s.k.
avgiftsutrymmet.
Enligt Socialdepartementet (Ds 2015:23) har hemtjänstavgifternas bidrag till
kommunernas kostnadstäckning minskat. För tio år sedan täckte
hemtjänstavgifterna cirka fem procent av kommunernas kostnader för
hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning
under fyra procent.
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Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Regeringen har velat ge kommunerna möjlighet att tillämpa en högre gräns
för dels avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet
samt kommunal hälso- och sjukvård. Dels avgifter för särskilt boende som
inte omfattas av hyreslagen. Regeringen har därför beslutat om en höjning av
högkostnadsskydden i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i
ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård. Regeringen har samtidigt beslutat att det så kallade kommunala
utjämningsbidraget kommer för 2016 att minska med 148 miljoner kronor
per år (Ds 2015:23).
Ekonomikontoret i Krokom har beräknat att Krokoms kommun kommer att
förlora 220 000 kronor i utjämningsbidrag på årsbasis. Krokoms kommun
kan vid en förändring av maxtaxan öka intäkten med 152 104 kronor per år.
Kommunen kan således, med förändringen i maxtaxan ej kompensera sig
fullt ut för förändringen i utjämningsbidraget utan går back 67 896 kronor.
Av promemorian (Ds 2015:23) framgår att i Sverige som helhet väntas cirka
78 000 personer med hemtjänst få högre avgifter. Totalt hade drygt 302 000
personer 65 år och äldre hemtjänst 2013. Motsvarande antal för personer
under 65 år var cirka 21 000 personer. Det är 195 000 kvinnor och 107 000
män 65 år eller äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i ordinärt
boende vilket också leder till att det är fler kvinnor än män som kommer att
betala höjd avgift. Nära tre av fyra eller 74 procent berörs inte av det höjda
avgiftstaket. Det är personer som har en inkomst och i förekommande fall
bostadstillägg som tillsammans ger dem ett avgiftsutrymme som är lägre än
den hittilsvarande högsta avgiften, 1 780 kronor per månad. Det framgår
även att ökningen av hemtjänstavgifterna till följd av förslagen kan vara
större än ökningen av den disponibla inkomsten utifrån ökningen av
bostadstillägget. Detta är fallet för cirka 64 000 individer.
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Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Beslutet om en höjning av högkostnadsskyddet innebär att kommunerna har
möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem
med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Högsta avgift för
2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst i ordinärt- och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och 1 854 kronor per
månad för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.
Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av prisbasbeloppet.
Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av
ändringen öka med som mest 2 640 kronor per år. Kommunernas intäkter
beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor per år.
Krokoms kommuns ökade intäkt på 154 104 kronor per år vid en förändring
av maxtaxan, är beräknat utifrån uppgifter tagna ur verksamhetssystemet
VIVA, april månad 2016:
Hemtjänst
Beräkningen är gjord på 60 personer som har avgiftsutrymme 2640 kronor
per år. Skulle samma personer betala enligt den nya maxtaxan 1 990 kr,
innebär det en ökad intäkt med 9 950 kr per månad eller 119 400 kr per år.
Särskilt boende
Beräkning är gjord på 16 personer som har avgiftsutrymme 2 640 kronor per
år. Skulle samma personer betala enligt den nya maxtaxan 2044 kr, innebär
det en ökad intäkt med 2 725 kr per månad eller 32 704 kr per år.
De personer som inte har avgiftsutrymme, pensionärer med låga pensioner,
kommer inte att få högre avgift.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Kommunfullmäktige

Kf § 73 (forts)

Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:
+Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= Avgiftsutrymme
Den enskilde betalar aldrig mer för service, vård- och omsorg än sitt
avgiftsutrymme.
I socialtjänstlagen 8 kap. 9 § finns följande text:
”Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar
avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående
underrättelse, om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet. En
ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då
anledning till ändring har uppkommit.
En ändring av avgiften skall dock gälla från och med den månad under
vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om
förhållandena avser hela den månaden. Lag (2001:847). ”
Ovanstående ska förstås på det sättet att högkostnadsskyddets nivå är kopplat
till prisbasbeloppet. Det betyder att högkostnadsskyddets nivå följer
utvecklingen av prisbasbeloppet. Avser kommunen att tillämpa reglerna i
socialtjänstlagen på det sätt som kommunen har rätt till, behöver inte
kommunen hantera frågan om höjning eller sänkning av högkostnadsskyddet
i kommunfullmäktige varje gång det sker en förändring i prisbasbeloppet.
Vad som därutöver redovisas i 9 § är att ”Avgiften får ändras utan
föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar i
prisbasbeloppet”.
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Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Emellertid bör det betraktas som angeläget att informera berörda om att de
avgifter som tas ut enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen följer årets aktuella
prisbasbelopp (2016 44 300 kr).
Kommunens intäkter från avgifter
Hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning har minskat. För tio år
sedan täckte hemtjänstavgifterna cirka fem procent av kommunernas
kostnader för hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till
kostnadstäckning under fyra procent. Kommunernas uttag av andra avgifter
av äldre personer och personer med funktionsnedsättning har ökat. Det kan i
särskilt boende handla om månadskostnad för kost, schabloniserade
kostnader för hyra av säng, husgeråd, tv, tidningar och hushållsel. I
hemtjänst kan det handla om avgifter för portionsförpackad mat,
distributionsavgift för sådan mat, installation av trygghetslarm och avgift för
utryckning till följd av larm. Hyra för bostad i särskilt boende regleras i
hyreslagen. Kommunernas externa äldreomsorgsrelaterade intäkter som
andel av äldreomsorgens totala kostnader uppgick 2013 enligt SCB:s
räkenskapssammandrag till 13,1 procent (se diagram 1).
Det är en något större andel jämfört med 2001, det år den s.k. maxtaxan i
äldreomsorgen infördes. Motsvarande andel var då 12,4 procent. Under
perioden 2001-2013 var andelen lägst 2005 med 11,8 procent och högst 2009
med 13,4 procent. Under perioden 2001 och 2013 har en viss omfördelning
mellan olika slag av intäkter skett. Intäkterna från ”taxor och avgifter” enligt
8 kap. 5 § socialtjänstlagen som regleras med den s.k. maxtaxans
högkostnadsskydd och förbehållsbelopp och som avser hemtjänst och
dagverksamhet har relativt sett blivit mindre. Samtidigt har ”övriga externa
intäkter” blivit större. Totalt ökade de kommunala intäkterna för
äldreomsorgen med drygt 3 miljarder kronor i löpande priser mellan 2002
och 2012 (se diagram 2) (Ds 2015:23).
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Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 september 2016, § 142
Tjänsteutlåtande 6 september 2016
Socialnämnden 29 augusti 2016, § 98
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Marie Svensson, V, föreslår avslag till grundförslaget.
Lennart Adsten, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Lena Persson, KD, föreslår bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
höjer, från och med 1 oktober 2016, taket i maxtaxan för avgifter enligt 8
kap. 5 § socialtjänstlagen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Maxtaxan per månad
höjs till 0,5392 gånger prisbasbeloppet dividerat med 12, vilket 2016 är 1
990 kronor för hemtjänst och dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård. Maxtaxan per månad höjd till 0,5539 gånger prisbasbeloppet
dividerat med 12, vilket 2016 är 2 044 kronor för bostad i särskilt boende.
Till det har kommit förslag till avslag.
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Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Votering begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som avslår grundförslaget
röstar Nej.
Med 37 Ja och 6 Nej finner ordförande att fullmäktige bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia till
Socialnämnden
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Plats och ordning kommunfullmäktiges sammanträden
2017
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar samt
plats och ordning för år 2017.
___
Kommunfullmäktiges presidium bemyndigas att vid behov ändra datum för
sammanträde, inställa sammanträde, kalla till extra sammanträde och
bestämma tid för sammanträdena.
Annonsering av fullmäktiges sammanträden, inklusive ärendelista, sker
förutom på kommunens anslagstavla också i Länstidningen och
Östersundsposten och på kommunens hemsida på Internet.
Fullmäktiges möten förläggs i huvudsak till Trångsvikens bygdegård. Vid ett
tillfälle per år förläggs fullmäktiges möte till annan ort.
Sammanträdesdagar
Onsdag 22 februari
Torsdag 27 april
Onsdag 14 juni
Onsdag 27 september
Torsdag 26 oktober
Onsdag 6 december

Kommunbudget 2017 presenteras
Årsredovisning
Rambudget 2018
Delårsrapport

Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna föreslagna sammanträdesdagar samt plats och ordning för år 2017.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Dnr 2016-000231

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun
2017-2030
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms
kommun 2017-2030”.
2

En dialog förs i kommunfullmäktige under våren 2017 inför revidering
av Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2030.
_______

Bakgrund
Ett förslag till ”Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun 20172030” har upprättats.
Riktlinjerna är en inledning på ett fördjupat arbete med kommunens uppdrag
och ansvar att ”skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs.” Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383).
Stadsarkitekt Anne Dahlgren redovisar förslag till Riktlinjer för
bostadsförsörjning i Krokoms kommun.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 28 september 2016, § 148
Tjänsteutlåtande 28 september 2016
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2030
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Stefan Fax, S, och Gabriella Carlsson,
S, yttrar sig.
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Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun
2017-2030
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun 2017-2030 En
dialog förs i kommunfullmäktige under våren inför revidering av Riktlinjer
för bostadsförsörjning 2017-2030.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt, inklusive Riktlinjer för bostadsförsörjning i
Krokoms kommun 2017-2030
Kommunstyrelsens presidium för bevakning
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Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Anki Syversens, S, avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
godkänns.
2

Rolf Liljas, S, avsägelse till alla uppdrag, utom kommunfullmäktige,
från och med den 1 november 2016, godkänns.

3

Till ny ledamot i kommunstyrelsen, från och med den 1 november 2016,
väljs Gabriella Carlsson, S, efter Rolf Lilja, S.

4

Till ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, från och med den 1
november 2016, väljs Niklas Rhodin, S, efter Rolf Lilja, S.

5

Britt Carlssons, S, avsägelse som ny ersättare i kommunfullmäktige
godkänns.

6

Lena Rydströms, S, avsägelse som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
godkänns.

7

Jenny Henriksson, C, avsägelse som ledamot i fullmäktige och ledamot i
kommunstyrelsen godkänns.

8

Till ny ledamot i kommunstyrelsen väljs Andreas Karlsson, C, efter
Jenny Henriksson, C.

9

Urban Wiklunds, C, avsägelse som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden godkänns.

10 Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden väljs Håkan Schüberg, C,
efter Urban Wiklund, C.
11 Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden väljs Astrid Lönn Jern, C,
efter Håkan Schüberg, C.
12 Simon Rosbergs, S, avsägelse som ledamot fullmäktige och
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden godkänns.
13 Alf Högströms, S, avsägelse som ledamot fullmäktige godkänns.
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Valärenden
14 Till ny ordförande i socialnämnden väljs Malin Bergman, C.
15 Till ny ledamot i socialnämnden väljs Karin Häggqvist, C.
16 Till ny ersättare i socialnämnden väljs Kevin Kirk, C, efter Karin
Häggqvist, C.
17 Håkan Schybergs, C, avsägelse som ledamot i bygg- och
miljönämnden godkänns.
18 Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden väljs Tommy
Lennartsson, C, efter Håkan Schüberg, C.
19 Bill Öhnstedts, V, avsägelse som ledamot bygg- och miljönämnden
godkänns.
20 Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden väljs Ulla-Greta Rexner,
V, efter Bill Öhnstedt, V.
21 Till ny ersättare i bygg- och miljönämnden väljs Lennart Wadensjö,
V, efter Ulla-Greta Rexner, V.
22 Gunilla Sjögrens, S, avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
godkänns.
23 Anders Berglunds, M, avsägelse som ledamot i bygg- och
miljönämnden godkänns.
24 Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden väljs Mikael Olofsson,
M.
25 Eva Ljungdahls, MP avsägelse som ersättare i Krokomsbostäder AB
godkänns.
____
Anki Syversen, S, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige godkänner den.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Rolf Liljas, S, avsäger sig alla uppdrag, utom platsen som ledamot i
kommunfullmäktige, från och med den 1 november 2016.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige godkänner den.
Ny ledamot ska väljas i kommunstyrelsen, från och med den 1 november
2016, efter Rolf Lilja, S.
Det finns förslag på att välja Gabriella Carlsson, S, som ny ledamot i
kommunstyrelsen efter Rolf Lilja, S.
Efter fråga på att välja Gabriella Carlsson, S, till ny ledamot i
kommunstyrelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, från och med den 1 november
2016, ska väljas efter Rolf Lilja, S.
Det finns förslag på att välja Niklas Rhodin, S, till ny 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen efter Rolf Lilja, S.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ny 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Britt Carlssons, S, avsägelse säger ifrån sig platsen som ny ersättare i
kommunfullmäktige.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller den.
_____
Lena Rydströms, S, säger ifrån sig platsen som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden godkänns.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller den.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Jenny Henriksson, C, säger ifrån sig platsen som ledamot i fullmäktige och
platsen som ledamot i kommunstyrelsen.
Till ny ledamot i kommunstyrelsen föreslås Andreas Karlsson, C, efter Jenny
Henriksson, C.
Efter fråga på att välja Andreas Karlsson, C, till ny ledamot i
kommunstyrelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Urban Wiklund, C, säger ifrån sig platsen som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden föreslås Håkan Schüberg, C,
efter Urban Wiklund, C.
Efter fråga på att välja Håkan Schüberg, C, till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden föreslås Astrid Lönn Jern, C,
efter Håkan Schüberg, C.
Efter fråga på att välja Astrid Lönn Jern, C, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Simon Rosberg, S, säger ifrån sig platsen som ledamot fullmäktige och
platsen som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige godkänner
den.
_____
Alf Högström, S, säger ifrån sig platsen som ledamot fullmäktige.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige godkänner
den.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Ny ordförande ska väljas i socialnämnden.
Förslag finns om att välja Malin Bergman, C, till ny ordförande i
socialnämnden.
Efter fråga på att välja Malin Bergman, C, till ny ordförande i
socialnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Ny ledamot ska väljas i socialnämnden.
Förslag finns om att välja Karin Häggqvist, C, till ny ledamot i
socialnämnden.
Efter fråga på att välja Karin Häggqvist, C, till ny ledamot i
socialnämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Till ny ersättare i socialnämnden föreslås Kevin Kirk, C, efter Karin
Häggqvist, C.
Efter fråga på att välja Kevin Kirk, C, till ny ersättare i socialnämnden
finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Håkan Schüberg, C, säger ifrån sig platsen som ledamot i bygg- och
miljönämnden.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige godkänner
den.
Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden föreslås Tommy Lennartsson,
C, efter Håkan Schüberg, C.
Efter fråga på att välja Tommy Lennartsson, C, till ny ledamot i byggoch miljönämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Bill Öhnstedt, V, säger ifrån sig platsen som ledamot bygg- och
miljönämnden godkänns.
Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden föreslås Ulla-Greta Rexner,
V, efter Bill Öhnstedt, V.
Efter fråga på att välja Ulla-Greta Rexner, V, till ny ledamot i bygg- och
miljönämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
Till ny ersättare i bygg- och miljönämnden föreslås Lennart Wadensjö,
V, efter Ulla-Greta Rexner, V.
Efter fråga på att välja Lennart Wadensjö, V, till ny ersättare i bygg- och
miljönämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Gunilla Sjögren, S, säger ifrån sig platsen som ersättare i
kommunfullmäktige.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller den.
_____
Anders Berglund, M, säger ifrån sig platsen som ledamot i bygg- och
miljönämnden.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller den.
Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden föreslås Mikael Olofsson, M,
istället för Anders Berglund, M.
Efter fråga på at välja Mikael Olofsson, M, till ny ledamot i bygg- och
miljönämnden finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Eva Ljungdahl, MP säger ifrån sig platsen som ersättare i
Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller den.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Underlag för beslut
Avsägelser
_____
Val kvar att göra till senare möte
Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Kjell Sundholm, KD.
Ny ledamot i kommunstyrelsen efter Anki Syversen, S.
Ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Lena Rydström, S.
Ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Simon Rosberg, S.
Ny ersättare i Krokomsbostäder AB efter Eva Ljungdahl, MP.
_____
Kopia till
De valda
De som har sagt ifrån sig
Berörda nämnder
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000047

Meddelanden
1
2

Socialnämnden: protokollsutdrag 160829–30, § 97, rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2016

3

Dnr 28
vindkraftcentrum.se: 160614, nyhetsbrev nr 2 – 2016

4

Naboer AB: VD-brev, kvartal 2, 2016

5

Dnr KS 15/125
Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 160425, § 39 samt
särredovisning 2015, VA-verksamheten

6

7

8

9

Justerandes sign

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll 160519 och 160905

Dnr KS 16/008
SmåKom: nyhetsbrev 3 juni 2016
Dnr KS 16/015
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 160607, § 66,
Medborgarförslag – Översyn av upptagningsområde för skolbarn i
Lundsjön
Dnr KS 16/105
Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF: protokoll från
föreningsstämma 160526 och styrelsemöte 160527
Dnr KS 16/151
Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt
Kommunstyrelsen: 160830, 160907 och 160913, svar på revisionsrapport
’Från beslut till genomförande Samhällsbyggnadsnämnden och Barnoch utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000047

Meddelanden
Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

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. Besvaras i kommunstyrelsen 5 oktober och fullmäktige 26
oktober 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. Kommunstyrelsen
har återremitterat motionen som kommer för svar i kommunstyrelsen
den 16 november och fullmäktige 7 december 2016.

Utdragsbestyrkande

53(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Kommunfullmäktige

Kf § 77 (forts)

Dnr 2016-000047

Meddelanden
G

H

I

J

K

L

Justerandes sign

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
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. Förslaget är återremitterat till samhällsbyggnadsnämnden som
återkommer till kommunstyrelsen den 16 november och fullmäktige 7
december.
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 7 december 2016.
Dnr KS2016/138
Medborgarförslag – Nyhetsbrev/information via sms, korta
mobiltelefon-meddelanden. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för svar i kommunstyrelsen senast i november 2016.
Dnr KS 2016/164
Motion – Återträffar för kommunens utflugna unga. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017.
Kommunstyrelsens presidium remitterar motionen till näringsliv och
administrativa avdelningen som får ta fram ett gemensamt förslag till
svar på motionen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000047

Meddelanden
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.
N

O

P

Q

R

Justerandes sign

Dnr KS 2016/204
Medborgarförslag – Säker lekplats i Aspås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i mars 2017.
Dnr KS2016/180
Medborgarförslag – Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i
centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till bygg- och
miljönämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Dnr KS 2016/178
Medborgarförslag – Säker gång- och cykelöverfart mellan Aspåsvägen
och Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden som själva
beslutar i ärendet senast i mars 2017, med hänsynstagande till
översiktsplanen.
Dnr KS 2016/179
Medborgarförslag – Säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och
Krokom. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
och bygg- och miljönämnden som själva beslutar i ärendet senast i mars
2017, med hänsynstagande till översiktsplanen.
Dnr 2016/216
Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige
senast juni 2017.

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
S

T

U

V

X

Y
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Dnr 2016/213
Medborgarförslag – Ny- eller ombyggnad av idrottshall på Rödön.
Ordförande meddelar remitteringen vid fullmäktiges möte.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
svarar i samarbete med barn- och utbildningsnämnden till
kommunfullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/222
Medborgarförslag – Laddstationer för mobiltelefoner, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/224
Medborgarförslag – Möjlighet att använda e-legitimation i
kommunens verksamheter i större utsträckning. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/225
Medborgarförslag – Öppen internetanslutning, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som
själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Dnr 2016/223
Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms
centrum. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/218
Medborgarförslag – Uppförande av torvkåta. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som i sin tur remitterar förslaget till
Samiskt förvaltningsområde för beslut i kommunfullmäktige senast
i april 2017.
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Meddelanden
Z

Å

Ä

Ö

Dnr 2016/166
Medborgarförslag – Mötesplatser för ungdomar i centrala Krokom.
Ordförande meddelar remitteringen vid fullmäktiges möte.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande
i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/229
Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/232
Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016/235
Medborgarförslag – Ärendehanteringssystem i kommunförvaltningen.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i april 2017.

Dnr 2016/237
Aa Motion – Omlokalisering av kommunala verksamheter. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000053

Avslutning
Ordförande Gunnar Hellström, C, tackar för dagens möte.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 73
§

L
L
L
L
E
E

Ja
Ja
Ja

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

L

Ja

§

Anteckningar

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

Ja
Ja
Ja

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Gunnar Hellström
Karin Wallén
Hans Åsling
Cristine Persson
Malin Bergman
Håkan Larsson
Andreas Axelsson
Lena Andersson
Leif Jönsson från
Håkan Schüberg
Olle Arnsten
Bengt Nord
Tony Fick
Karin Häggqvist
Olof Hedman
Örjan Ernehed
Kurt-Olov Göransson
Pernilla Jontegård
Urban Wiklund

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Michael Sandberg
Rune Mellergård

_______________________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 73
§

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E
E

Ja
Ja

L
L
L

Nej

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson
Katarina Rosberg
Stefan Fax
Peter Grundström
Maria Jacobsson
Birger Backlund
Erika Öhlin
Leif Jonsson
Karin Juleshaug (Kjell Svemark)
Göran Carlsson (Annika Hansson)
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Anna Olsson
Judith Hult
Sune Elvstål
Ulla Jönsson
Pär-Erik Berglund
Annika Hansson
Kjell Svemark
Alf Edfledt
Ove Norrman
Gunilla Sjögren
Kjell Nilsson

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Eva-Britt Jonsson
Sture Marklund

Nej
Nej
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Närvaro

Omröstningar
§ 73
§

L
L

Ja
-

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
(L)
L

Nej
Nej
Nej

Vid upprop

38 L
4E
42

37 Ja
6 Nej
43

§

Anteckningar

Miljöpartiet - de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl t o m § 67
Dmitar Savic´
Marianne Hallsten

Sverigedemokraterna
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