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Annika Hansson, S
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Maria Isberg, V, tjg ers för Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
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Justerare

Linus Kimselius och Niklas Rhodin
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16 september 2015
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Ks § 137

Dnr 2015-000028

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner att ”Delårsrapport per juni 2015 för
Krokomsbostäder” läggs till dagens föredragningslista.
___
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 138

Dnr 2015-000003

Informationer
*

Reflektioner EU-frågor
Kort sammanfattning av det som diskuterades;
Region Jämtland Härjedalens EU-samordnare bjuds in en eller två
gånger per år för information/diskussion.
När Mid Sweden Office är organiserat vill kommunen få information
om hur information kan föras över till kontoret. Viktigt är också att
kommunen får information om vad som är på gång i ett så tidigt skede
som möjligt.
Regelbunden återkoppling på Europaforums arbete.

*

Delårsrapport per juni 2015
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Kommuninvest – Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Ola Skyllbäck avslutar sin kommunchefstjänst under våren 2016
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande

_____
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 139

Dnr 2015-000245

Delårsrapport per juni 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2015, inklusive
rapport och prognos avseende nämndernas verksamhetsmål.

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till
uppföljningen har en resultatprognos för helår 2015 upprättats och bokslut
efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är
+14,7 mnkr. Av detta uppgår återbetalning av försäkringspremier för
avtalsförsäkringar med 6,5 mnkr.
Resultatprognosen är bättre än budgeterat, men sämre än kommunens
långsiktiga resultatmål.
När det gäller nämndernas återrapportering av Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat sådan rapport.
Kommunledningsförvaltningen noterar att när det gäller vår personals hälsa,
så når ingen förvaltning sina respektive målnivåer första halvåret och
kommer att ha svårt att göra det för 2015 som helhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 september 2015
Delårsrapport, Krokoms kommun 2015
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna delårsrapport per juni 2015, inklusive rapport och prognos
avseende nämndernas verksamhetsmål.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
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Kommunstyrelsen

Ks § 139 (forts)

Dnr 2015-000245

Delårsrapport per juni 2015
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 140

Dnr 2015-000248

Delårsrapport per juni Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2015 för
Krokomsbostäder AB.
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2015
* Intäkterna för första halvåret 2015 uppgår till cirka 50.399 tkr (49.198)
* Resultatet för perioden uppgår till cirka 5.228 tkr (4.778)
* Uthyrningsgrad, bostäder 99,27% (97,85%)
* Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 1.773 tkr (10.900)
* Genomsnittlig ränta för perioden: 2,10% (2,33%)
* Prognos helårsresultat enligt K3: 3.980 tkr (Budget 2015 3.180 tkr)
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 september 2015
Delårsrapport, Krokomsbostäder AB 26 augusti 2015
Förslag som läggs på mötet och de som yttrar sig
Karin Wallén, C, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna delårsrapport per juni 2015 för Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 140 (forts)

Dnr 2015-000248

Delårsrapport per juni Krokomsbostäder AB
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 141

Dnr 2015-000218

Remiss - Trafikförsörjningsprogram 2016-2020
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen besvarar remissen utifrån de punkter som anges
nedan.
Kommunen anser att trafiksamråden är viktiga i det fortsatta samarbetet.
Där önskar kommunen mer dialog, men även information.
Ett förtydligande för beslutsgången behövs. Rutiner behöver tas fram för
att tydliggöra hur kommunen kan påverka utökning eller minskning av
trafikutbud inom ramen för skatteväxlingen.
Ett förtydligande önskas angående taxor och produkter, sid 28 där
kollektivtrafiken kommer att införa kontantlöst, med hänvisning till
internet och mobil mm. Det bör framgå att det kommer finnas andra
försäljningsställen för att köpa ett färdbevis, t ex affär eller liknande.
Ett förtydligande önskas angående vad som innefattar starka stråk, resor
till och från kommuncentrum, samt Östersund, sid 31.
Linje 522, sid 54, Gärde –Oxböle – Änge. Bör förtydligas antingen med
statistik för den anropstyrda linjen mellan Gärde och Valla, som infördes
från 2012, eller att det framgår att del av linjen under denna tid var
anropsstyrd.
2

En plan bör tas fram via trafikförsörjningsprogrammet om hur målet ”En
fossilfri region 2030” ska nås.

Bakgrund
Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet, med
politisk och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade, allmänna
kollektivtrafiken i länet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har
ansvar för att upprätta ett trafikförsörjningsprogram. I programmet ska mål
fastställas, inriktning och strategier för trafiken beskrivas. Tillsammans är
budget och trafikförsörjningsprogrammet de viktigaste styredokumenten för
den regionala kollektivtrafiken.
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 141 (forts)

Dnr 2015-000218

Remiss - Trafikförsörjningsprogram 2016-2020
I kollektivtrafiklagen betonas vikten av samråd när ett
trafikförsörjningsprogram tas fram. De viktigaste samråden är med
kommunerna. I bilaga 3, sidan 65, redovisas de samråd som har skett.
Krokoms kommun har sedan 1 januari 2015 skatteväxlat försörjning av
kollektivtrafik till Region Jämtland Härjedalen.
Underlag för beslut
Regionalt trafikförsörjningsprogram remissversion 2016-2020
Tjänsteutlåtande 8 september 2015
Förslag som läggs på mötet
Maria Isberg, V, och Maria Söderberg, C, föreslår att en plan bör tas fram
via trafikförsörjningsprogrammet om hur målet ”En fossilfri region 2030”
ska nås.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Linus Kimselius, M,
Niklas Rhodin, S, Hans Åsling, C, Karin Wallén, C, och Björn Hammarberg,
M.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna yttrandet. Till det har kommit ett tilläggsförslag om att en plan bör
tas fram via trafikförsörjningsprogrammet om hur målet ”En fossilfri region
2030” ska nås. Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan på
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 141 (forts)

Dnr 2015-000218

Remiss - Trafikförsörjningsprogram 2016-2020
Kopia till
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Region Jämtland Härjedalen
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 142

Dnr 2015-000225

Ansökan om medfinansiering för projekt Fjällkunskap en del av vårt natur- och kulturarv
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen avslår ansökan om att medfinansiera projektet
”Fjällkunskap – En del av vårt natur- och kulturarv”, med 15.000 kronor.
2

Krokoms kommun deltar redan i andra projekt inom Naboer.
____

Bakgrund
Naboer AB ansöker om att kommunen medfinansierar projektet
”Fjällkunskap – En del av vårt natur- och kulturarv, med 15.000 kronor.
Projekttiden är på tre år, 2016-2018 och projektvolymen ligger på drygt 2,5
miljoner under de tre åren.
Underlag för beslut
Ansökan om bidrag
Presidiets förslag till beslut 25 augusti 2015
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår att kommunstyrelsen lägger till att kommunen
redan deltar i andra projekt inom Naboer.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag till ansökan. Till det
har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan på
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 142 (forts)

Dnr 2015-000225

Ansökan om medfinansiering för projekt Fjällkunskap en del av vårt natur- och kulturarv
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
godkänner det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
godkänner det.
_____
Kopia till
Naboer
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 143

Dnr 2015-000234

Ansökan om bidrag till projekt Felles Fjellrev, skydd för
fjällräven
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen avslår ansökan om ett årligt bidrag på 10.000 kronor
till projektet Felles Fjellrev, under en planerad fyraårig projektperiod.
2

Krokoms kommun berörs inte direkt av projektet.
_____

Bakgrund
Projektet Felles Fjellrev, ett Interreg/EU-projekt som ska genomföras i
Jämtlands och Västerbottens län samt i Sör-Tröndelags, Nord-Tröndelags
och Nordlands Fylken, söker om ett årligt bidrag på 10.000 kronor, totalt
40.000 kronor, under en planerad fyraårig projektperiod, 2016-2019.
Projektägare och medfinansiärer är Länsstyrelsen i Jämtlands län och
Miljödirektoratet i Norge.
Medsökande och medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Västerbottens
län, Stockholms universitet, Norsk institutt for naturforskning (NINA) samt
WWW i Sverige och Norge.
Projektet är en uppföljning av Felles Fjellrev som under perioden 2010-2014
framgångsrikt lyckades öka antalet fjällrävar i det dåvarande projektområdet
Tröndelag och Jämtlands län. Projektet utökas nu geografiskt och involverar
fjällområdena i Nordlands Fylke och Västerbottens län.
Underlag för beslut
Ansökan om bidrag
Presidiets förslag till beslut 31 augusti 2015
Förslag som läggs på mötet sam de som yttrar sig
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till ansökan om bidrag till projektet.
Maria Jacobsson, S, föreslår att kommunstyrelsen lägger till i grundförslaget
att kommunen inte direkt berörs av projektet.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 143 (forts)

Dnr 2015-000234

Ansökan om bidrag till projekt Felles Fjellrev, skydd för
fjällräven
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag till projektet. Till
det har kommit förslag till bifall till projektet samt ett tilläggsförslag om att
avslaget görs på grund av att kommunen inte berörs av projektet.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget mot bifall till projektet
och sedan frågar hon på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget mot bifall till projektet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Mats Ericsson epost mats@taigaphoto.se
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 144

Dnr 2015-000201

Kommuninvest - Förfrågan om särskild medlemsinsats
år 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun under 2015 erlägger
hela det kvarvarande belopp som krävs för att nå högsta nivån
(5 451 012 kronor, motsvarande 900 kr/invånare) för insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Utgiften hanteras inom kommunens normala likvida flöden och
insatskapitalet bokförs som en finansiell tillgång/ägarandel.
Bakgrund
Enligt förfrågan från Kommuninvest erbjuds, med stöd av de nya stadgar
som föreningsstämman antog i april i år, medlemskommunerna att under
2015 erlägga en särskild medlemsinsats utöver nuvarande nivå.
Kommuninvest ska liksom andra finansiella institut stärka sitt kapital. En
målnivå är satt och ska uppnås senast år 2018. Det finns stora fördelar för
Kommuninvest och dess ägarkommuner att nå denna nivå tidigare, då det
påverkar föreningens anseende och kreditvärdighet, vilket i sin tur innebär
bättre villkor för ägarkommunerna vid upplåning.
De senaste åren har en successiv ökning av insatskapitalet skett löpande för
medlemmarna genom att de årliga återbäringar inklusive ränta som betalats
ut från föreningen har återförts som ökat insatskapital. Ett alternativ till att
betala in hela den återstående summan för att nå målnivån redan i år är att
fortsätta som de senaste åren, vilket skulle innebära att målnivån preliminärt
nås år 2018. Men med snabbare inbetalningstakt kan kommunen behålla
återbäringar och räntor kommande år.
Inbetalning av insatskapital är i princip inte resultatpåverkande, då
kommunen kan sägas byta tillgångsslag kassa mot tillgångsslag finansiell
anläggningstillgång/ägarandel. Däremot innebär utbetalningen förstås en
belastning på kommunens likviditet, vilken i det här fallet kan hanteras inom
kommunens normala likvida flöden.
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 144 (forts)

Dnr 2015-000201

Kommuninvest - Förfrågan om särskild medlemsinsats
år 2015
Underlag för beslut
Stämmobeslut; Nya stadgar, Kommuninvest 16 april 2015
Förfrågan från Kommuninvest 21 maj 2015
Tjänsteutlåtande 7 september 2015
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, förslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att Krokoms kommun under 2015 erlägger hela det kvarvarande
belopp som krävs för att nå högsta nivån (5 451 012 kronor, motsvarande
900 kr/invånare) för insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Utgiften hanteras inom kommunens normala likvida flöden och
insatskapitalet bokförs som en finansiell tillgång/ägarandel.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 145

Dnr 2015-000215

Revisionsreglemente för Krokoms kommuns revisorer
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar revisionsreglemente för kommunrevisionen.

Bakgrund
Kommunrevisionen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslag till revisionsreglemente. De ändringar som är gjorda är med
utgångspunkt i att förenkla och förtydliga. Ändringarna framgår i kursiv stil
och återfinns under §§ 5, 6, 19 och 20.
Underlag för beslut
Sammanträdesprotokoll, Kommunrevisionen den 10 juni 2015
Förslag till Revisionsreglemente för Krokoms kommun
Kanslichefens tjänstutlåtande den 26 augusti 2015
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
revisionsreglemente för kommunrevisionen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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16 september 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 146

Dnr 2014-000304

Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda intresse och förutsättningar för att
anlägga en aktivitetspark för äldre i Björkparken i Krokom.
______________
Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag om anläggande av en aktivitetspark
för äldre i Krokom. Förslagsställaren föreslår att aktivitetsparken byggs i
Björkparken nära både äldreboende och flerbostadshus.
Medborgarförslaget har gått till socialnämnden för besvarande som i sin tur
har begärt yttrande från samhällsbyggnadsnämnden.
Krokoms kommun har ansökt och beviljats medel avseende
tillgänglighetsinvestering bland Krokomsbostäders flerbostadshus och i
samband med den inventeringen avses att se över förutsättningarna om att
anlägga en aktivitetspark i Björkparken, Krokom.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Krokomsbostäder delar på kostnaderna
vid en eventuell byggnation av aktivitetspark för äldre. Totalt bedöms en
aktivitetspark för äldre kosta omkring 400.000-500.000 kronor, inklusive
markarbeten.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Socialnämnden 13 januari 2015
Samhällsbyggnadsnämnden 28 april 2015
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Dnr 2014-000304

Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med att samhällsbyggnadsnämnden har beslutat
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda intresse och
förutsättningar för att anlägga en aktivitetspark för äldre i Björkparken i
Krokom.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000391

Motion - Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram ett glesbygdsprogram i samarbete
med invånarna i de glesare delarna i kommunen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen om att kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram ett landsbygdsprogram i samarbete med invånare i
de glesare delarna i kommunen.
_______
Bakgrund
Socialdemokraterna har i motion föreslagit att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag
på hur ett landsbygdsprogram kan arbetas fram i samarbete med invånare i
de glesare delarna av kommunen.
I Sverige pågår en stark urbaniseringstrend. Samtidigt vet vi att det finns
människor som vill flytta till våra bygder. Kommunens målsättning, att hela
kommunen ska leva, innebär att vi ständigt måste arbeta med nya metoder
idéer för utveckling och företagande.
Översiktsplanen är det stora planeringsdokumentet för kommunen.
Därutöver finns många andra plandokument som rör utvecklingsfrågor.
Fungerande infrastruktur, vägar och bredband är grundförutsättningar för att
det ska vara möjligt att bedriva företagsamhet och att bosätta sig där man vill
i kommunen.
Bredbandsutbyggnaden pågår – mer behöver göras. Vägstandarden är
undermålig på många ställen och fortsatta påtryckningar mot trafikverket är
nödvändigt. Näringslivskontorets personal träffar många näringsidkare,
fångar upp behov arbetar vidare med etableringar rådgivning med mera.
Ett antal projekt har under årens lopp genomförts för att stärka
landsbygdsutveckling olika näringar och samarbeten. Några exempel från
senare tid är Vaajma projektet, ett antal olika Leader projekt, LONA-projekt
och även Fria Föllinge ska nämnas. Projekt som har varit mycket bra och
bidragit till utveckling men trots dessa behöver mer göras.
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Dnr 2014-000391

Motion - Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram ett glesbygdsprogram i samarbete
med invånarna i de glesare delarna i kommunen
Krokoms vision är
Krokoms kommun gör plats för växtkraft.
Kommunen har mål för hållbar tillväxt och utveckling i hela kommunen
samt att skapa möjligheter för etablering och utveckling av företag, boende
och service i hela kommunen. Det övergripande regionala målet är att vi ska
bli fler innevånare i hela Jämtlands län. Samstämmiga mål som både region
och kommunen arbetar med.
På gång
Nu pågår ett arbete att ta fram en kommersiell serviceplan för kommunen
som är en viktig pusselbit för att säkerställa att servicen med bland annat
dagligvaruhandel och drivmedelförsäljning finns tillgänglig i hela
kommunen. Nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och uppstarten av
Leader Sjö, Skog & Fjäll kommer snart igång och blir då viktiga verktyg för
landsbygdsutvecklingen i kommunen.
Som motionärerna skriver finns en stor politisk enighet att hela kommunen
ska utvecklas och leva efter sina förutsättningar. Att finna nya metoder och
möjligheter ser vi som angeläget.
Förslag som läggs på mötet och de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bifalla motionen om att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
landsbygdsprogram i samarbete med invånare i de glesare delarna i
kommunen.
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Dnr 2014-000391

Motion - Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram ett glesbygdsprogram i samarbete
med invånarna i de glesare delarna i kommunen
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdagar 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar 2016, för sin del.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner sammanträdesdagar 2016.
_____
Kommunstyrelsen
Onsdag 27 januari
Torsdag 11 februari
Onsdag 23 mars
Torsdag 14 april
Onsdag 4 maj
Onsdag 25 maj
Onsdag 8 juni
Onsdag 31 augusti
Onsdag 14 september
Onsdag 5 oktober
Onsdag 16 november
Onsdag 30 november

(grovt, ekonomiskt utrymme 2017)
Bokslutsinfo inkl KBAB
Prel årsredovisning
Årsredovisning
Information rambudget samt kvartalsrapport
Rambudget 2017
Information delår, kort
Halvårsuppföljning

Kommunfullmäktige
Onsdag 24 februari
Onsdag 27 april
Torsdag 16 juni
Onsdag 28 september
Onsdag 26 oktober
Onsdag 7 december

Kommunbudget 2016 presenteras
Årsredovisning
Rambudget 2017
Delårsrapport

Verksamhetskonferens 3-4 mars, 2016
Budgetberedning vecka 14, 2016
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Dnr 2015-000233

Sammanträdesdagar 2016
Regionfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
9-10 februari
12-13 april
14-15 juni
18-19 oktober
22-23 november
Regionens samverkansråd sammanträdesdagar 2016
11 januari
14 mars
18 april
16 maj
15 augusti
19 september
24 oktober
28 november
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att föreslagna
sammanträdesdagar för 2016 godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
godkänner det.
_____
Kopia till
Nämndsekreterare
Ulla Eriksson, webbredaktör
Kommunfullmäktige
Jämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2015-000010

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

2

3

Dnr KS 15/114
Medfinansieringsintyg för projektet, Förstudie,
Hållbar transport i Atlantbanestråket
Dnr KS 15/223
Ordförandebeslut, Kommunens firmatecknare

Ks ordf

Dnr KS 15/226
Ordförandebeslut i samråd med presidiet ang ansökan
Ks ordf
om tillstånd till kameraövervakning, Socialförvaltningen

_____

Justerandes sign
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Dnr 2015-000011

Meddelanden
1

Dnr 15/163
Primärkommunala samverkansrådet: 150817, protokoll

2

Dnr KS 15/002
Kommunstyrelsens presidium: 150831, korta anteckningar för presidiet

3

Dnr KS 15/017
Kommunchef: Svarsbrev 150901 ang ansökan om fiber i Hotagsbygden

4

Dnr KS 15/163
Regionens samverkansråd: 150817, protokoll

Dnr KS 15/182
5 IT-chef: kommentarer på remissversion av Slutrapport förstudie kring
regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i
Jämtlands län
_____
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag

A

B

C

D

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu
mer. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar
beslut.
Dnr KS 14/304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Förslaget
remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast 29 april
2015.
Dnr KS 14/333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 14/350
Medborgarförslag – Central omlokalisering av Stubbens fritidsgård.
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar
beslut i ärendet.
Dnr KS 14/391
Motion – Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett glesbygdsprogram i samarbete med invånarna i de glesare
delarna i kommunen. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i fullmäktige senast i december 2015.
Dnr KS 15/025
Medborgarförslag – Mer idrott i skolan
Barn- och utbildningsnämnden tar själv beslut i ärendet. Se Kf 29 april
2015, § 27.
Dnr KS 15/031
Medborgarförslag – Fler jobb i kommunen
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
H

I

J

K

L

Dnr KS 15/044
Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige senast i februari 2016.
Dnr KS 15/122
Motion – De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska
erbjudas arbete i kommunens regi
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i april 2016.
Dnr KS 15/145
Medborgarförslag – Krokoms Byförening remissinstans i frågor som
handlar om Krokoms tätorts utveckling. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i november 2015.
Dnr KS 15/200
Medborgarförslag - Utsmyckning av förskolorna/skolorna i kommunen
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i december 2015.
Dnr KS 15/169
Motion – Slopad avgift för trygghetslarm
Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast i
juni 2016.

Dnr KS 15/211
M Motion – Simundervisning för vuxna
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
Dnr KS 15/212
N

Motion - Ökad trafiksäkerhet, Tängvägen i Ås
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.

_____
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Utdragsbestyrkande

30(30)

