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Sammanträdesdatum

2016-12-07
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Trångsvikens Bygdegård, onsdagen den 7 december 2016 kl 08.30-09.10

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Karin Wallén, C, tjg ers för Andreas Karlsson, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Lena Persson, KD
Birger Backlund, S, tjg ers på vakant plats för S
Maria Jacobsson, S
Erika Öhlin, S, tjg ers för Annika Hansson, S
Gabriella Carlsson, S
Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare

Jannike Hillding och Maria Jacobsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen, omedelbar justering

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§ 191-193

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Jannike Hillding

Maria Jacobsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

7 december 2016

Datum då anslaget sätts upp

8 december 2016

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

29 december 2016
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Ks § 191

Dnr 2016-000003

Informationer
Utvecklings- tillväxtstrategin
Jonas Törngren, kommundirektör
Remiss – Renskötselkonvention
Jonas Törngren, kommundirektör
Peak Region
Jonas Törngren, kommundirektör
Uppföljning efter 10/11 månader 2016
Jonas Törngren, kommundirektör
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen 24 januari 2017
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Ks § 192

Dnr 2016-000288

Igångsättningstillstånd för ombyggnation av reception
och före detta bibliotekslokalerna i kommunhuset samt
utemiljö Magneten
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd avseende
ombyggnation av reception samt före detta bibliotekslokaler i
förvaltningshuset.
2

Medel för investeringen, cirka 5,3 miljoner kronor, tas ur
samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme genom
omfördelning.

3

Kommunstyrelsen godkänner tillägg av stycke tre under Bakgrunden.

___________________________________________________________
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Bakgrund
Projektet kund- och konferenscenter gäller ombyggnad av kommunens
befintliga reception, samt ombyggnad av före detta bibliotekslokaler till nya
sammanträdesrum och kontorslokaler.
Projektet har varit ute på anbud och totalkostnad bedöms vara cirka 1,3
miljoner dyrare än budget. Medel för investeringen tas ur
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för anpassning i
kommunhus, 4 miljoner kronor, samt att resterande kostnad, 1,3 miljoner
kronor, föreslås finansieras genom omfördelning av medel från budgetposten
”utemiljö Magneten”.
När ombyggnationen av Magneten avslutades återstod cirka 1,7 mnkr som
nu är överförda till budget ”Utemiljö”.
Underlag för beslut
Ordförandebeslut 29 november 2016
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Ks § 192 (forts)

Dnr 2016-000288

Igångsättningstillstånd för ombyggnation av reception
och före detta bibliotekslokalerna i kommunhuset samt
utemiljö Magneten
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår tillägg i bakgrundstexten med – När
ombyggnationen av Magneten avslutades återstod cirka 1,7 mnkr som nu är
överförda till budget ”Utemiljö”.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Maria Söderbergs, C, tillägg.
Jörgen Blom, V, Lena Persson, KD, Birger Backlund, S, och Hans Åsling, C,
yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämndens ordförande som
föreslår att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd avseende
ombyggnation av reception samt före detta bibliotekslokaler i
förvaltningshuset. Medel för investeringen, cirka 5,3 miljoner kronor, tas ur
samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme genom
omfördelning.
Till det har kommit förslag om tillägg i bakgrundstexten.
Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan frågar hon på
förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Ks § 193

Dnr 2016-000292

Nivå för mottagande av nyanlända 2017
Information
1 Kommunstyrelsens ordförande informerar om nivå för mottagande av
nyanlända vid dagens möte. Beslut tas i kommunstyrelsen den 24 januari
2016.
_____________________________________________________________
I det nya systemet som börjat gälla under 2016 finns en tvångslagstiftning
vars syfte är att alla kommuner ska dela lika på ansvaret för att ta emot
nyanlända. Varje kommun har anvisats ett visst antal nyanlända med
uppehållstillstånd som de måste ta ansvar för. Det antalet har satts till 50
stycken för Krokoms kommun.
Utöver den nivå som varje kommun är tvingade att ta emot, finns möjlighet
att uppmuntra nyanlända att bosätta sig i kommunen. Erfarenheten hittills är
att det främst är nyanlända som bott i Krokoms kommun under asyltiden
som fått ett nätverk och trivs som väljer att bosätta sig här. Om nyanlända
inte hittar en egen bostad väljer de att bosätta sig hos släktingar och vänner.
Krokoms kommun har under 2016 fram till och med november tagit emot
110 nyanlända, varav 40 stycken anvisats en plats här och resterande 70
bosatt sig själva.
Arbetsförmedlingens statistik från januari till och med oktober 2016 visar att
52 % av de nyanlända i kommunen har arbete när de efter två år lämnar den
så kallade etableringstiden och ansvaret för nyanlända går över till Krokoms
kommun från Arbetsförmedlingen. Krokoms kommun har en växande
utmaning i att rekrytera.
Under 2016 har Krokoms kommun stängt två HVB-hem i moduler som
leasas under hela 2017. Dessa moduler är kostsamma. Modulerna skulle
fungera väl för att ta emot nyanlända.
Många nyanlända som bor i Krokom, trivs och vill bo kvar.
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Kommunstyrelsen

Ks § 193 (forts)

Dnr 2016-000292

Nivå för mottagande av nyanlända 2017
De skäl som talar för att ta emot ytterligare nyanlända är att;
 Det finns nyanlända med uppehållstillstånd som bor kvar hos
Migrationsverket i kommunen
 De nyanlända får i stor omfattning jobb här
 Kommunen har ett växande behov av att rekrytera
 Kommunen har leasingkontrakt hela 2017 på två moduler som just nu
står tomma och där det är viktigt att hitta hyresgäster
 Det finns en risk att nyanlända som inte anvisas till kommunen ändå
egenbosätter sig genom att flytta in hos släktingar och vänner i stor
omfattning, med trångboddhetsproblematik som följd
 Befintlig organisation är anpassad och budgeterad för ett mottagande på
cirka 100 nyanlända per år
Skäl som talar emot ett utökat mottande är;
 Om arbetet med att få nyanlända ut i arbete inte blir lika framgångsrikt
under 2017 riskerar kostnaderna för försörjningsstöd att öka.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen den 24 januari 2016
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