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Dnr 2017-000030

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Ärendena;
-

Igångsättningstillstånd – Taklyftar särskilda boenden

-

Igångsättningstillstånd – Ny gruppbostad för vårdtunga brukare

lyfts bort från föredragningslistan, som i övrigt godkänns.
_____
Kopia till
Presidiet 30 maj 2017
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Ks § 81

Dnr 2017-000031

Informationer
*

Framtidens arbetssätt för etableringar/utveckling regionalt
Lennart Mörtsell, Region Jämtland Härjedalen

*

Ombildning av bostadsrätter
Kenneth Karlsson, VD, Krokomsbostäder AB

*

Återkoppling – Upplösning av donationsstiftelser
Björn Torbjörnsson, ekonomichef redovisar
Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2015 om att upplösa 8
stycken donationsstiftelser. Beslutet tillsändes Länsstyrelsen i
Västernorrlands län. I efterföljande kontakter med Länsstyrelsen har
kommunen fått godkänt att avsluta 5 av dessa 8 i enlighet med förslaget.
För 2 av stiftelserna godkände Länsstyrelsen att ett avslut görs, men med
slututbetalning närmare stiftelsens ursprungliga ändamål än i
kommunens förslag.
För 1 stiftelse avslog Länsstyrelsen kommunens ansökan med motivet
att denna stiftelse kan avslutas ändå, genom att helt enkelt tömma
stiftelsen på medel (enligt/nära stiftarens intention).
Arbetet med att verkställa detta kommer att ske under 2017 och i dialog
med företrädare för respektive stiftelse.

*

Uppföljning av ekonomi, fyra månader
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Kommundirektörens rapport
Jonas Törngren, kommundirektör

-

Kostnadsutredning fordonsparken
Räddningstjänstförbundet
Smedjan

*

Regionalt samordnad beredskapsplan för dammhaveri
Jan Eriksson, säkerhetschef

_____
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Ks § 82

Dnr 2017-000128

Internkontrollplan 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplanen för 2017.
Bakgrund
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar
• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer,
mm.
•

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

•

upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän

Efter att ha gjort en inventering av riskområden har förvaltningen gjort en
riskanalys som har utmynnat i ett förslag till internkontrollplan.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 12 maj 2017
Riskanalys och Internkontrollplan för 2017
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner internkontrollplanen för 2017.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunchefens ledningsgrupp
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Ks § 83

Dnr 2017-000112

Lokalt partistöd - redovisning 2016
Kort sammanfattning
Lokalt partistöd betalas ut för nästkommande år till de partier som inom
föreskriven tid redovisat användningen av föregående års utbetalning.
Redovisning har inkommit från alla partier.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för
2017 enligt förslag.
2

Kommunfullmäktige beslutar att blanketten som används vid
redovisning av lokalt partistöd omarbetas för att bli tydligare, inför
kommande år.

_________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Partistödet består av:
Grundstöd – 11 100 kr per parti och år
Mandatstöd – 8 880 kr per mandat och år.
Till kommunkansliet har redovisning av användningen av partistödet för
föregående år inkommit från:
Socialdemokraterna
2017-03-28
Sverigedemokraterna
2017-04-05
Miljöpartiet de gröna
2017-04-10
Centerpartiet
2017-04-11
Moderata samlingspartiet 2017-04-18
Inkom efter förlängd redovisningstid
Kristdemokraterna
2017-04-25
Vänsterpartiet
2017-05-08
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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Ks § 83 (forts)

Dnr 2017-000112

Lokalt partistöd - redovisning 2016
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
I 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel
för att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom
lagtextens definition som innebär att med partistöd avses "ekonomiskt
bidrag och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.”
I 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att
partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits
tidigare men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att
länsstyrelsen kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens
ord är partiet representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)".
I 2 kap. 9 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som
längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 3 maj 2017
Bilagor, ”Lokalt partistöd – redovisning” från respektive parti
Bilaga, fördelning av lokalt partistöd
Regler för kommunalt partistöd i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att blanketten omarbetas för att bli tydligare, till
kommande år.
Jörgen Blom, V, och Jan Runsten, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för 2017 enligt förslag.
Till det har kommit tillägg om att blanketten omarbetas för att bli tydligare.
Ordförande frågar först på tillägget och sedan på förslaget i övrigt.
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Dnr 2017-000112

Lokalt partistöd - redovisning 2016
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
Kommunfullmäktige
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Ks § 84

Dnr 2017-000161

VA-redovisning 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer särredovisningen av VA-verksamheten
för år 2016.

Bakgrund
Se samhällsbyggnadsnämndens beslut om särredovisning av VAverksamheten.
Enligt Vattentjänstlagens 50§ ska huvudmannen, kommunfullmäktige,
fastställa denna särredovisning, och redovisningen ska göras tillgänglig för
fastighetsägarna, t.ex. genom att den publiceras på kommunens hemsida.
VA-verksamheten är reviderad som en del av kommunens totala verksamhet
för 2016. Den är även korrekt hanterad i kommunens årsredovisning för
2016.
Underlag för beslut
Ekonomichefens tjänsteutlåtande, 15 maj 2017
Samhällsbyggnadsnämndens beslut; VA-redovisning 2016, 20 april 2017
VA-redovisning 2016, april 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
fastställer särredovisningen av VA-verksamheten för år 2016.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000141

Avfall som helhet, samarbete gällande
omhändertagande av hushållsavfall
Kommunstyrelsens beslut
1 Krokoms kommun ställer sig positiv till att följa arbetet med ett
eventuellt framtida samarbete mellan kommunerna i Västernorrland,
Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland gällande omhändertagande
av i första hand kommunens hushållsavfall.
2

Enhetschefen för renhållning får i uppdrag att företräda kommunen i de
fortsatta samtalen med övriga kommuner i syfte att nå ett samverkansavtal för omhändertagande av kommunens avfall.

3

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen om hur samtalen kring
samarbetet utvecklas.

4

Enhetschefen för renhållning ska kontinuerligt avrapportera från de
fortsatta samtalen med de övriga kommunerna till samhällsbyggnadsnämnden.

5

Uppdrag ges till enhetschef för renhållningen att i övrigt följa
utvecklingen inom området, i länet.
__________________________________________________________
Bakgrund
Ärendet avser ett inriktningsbeslut gällande deltagande i ett interkommunalt
samarbete för omhändertagande av i första hand kommunens hushållsavfall
samt att utse en företrädare för kommunen i de fortsatta samtalen om denna
samverkan.Kommunen har bjudits in till samtal om hur kommunerna i
Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland skulle kunna
samverka för att utveckla avfallshanteringen i berörda kommuner. Bakom
inbjudan står Biogas i Mellannorrland AB (BiMAB) vilket ägs av Sundsvalls
kommun, Östersunds kommun och Hudiksvalls kommun. Bolaget har i
uppgift att skapa förutsättningar för en biogasanläggning i Korsta utanför
Sundsvall.
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Dnr 2017-000141

Avfall som helhet, samarbete gällande
omhändertagande av hushållsavfall
De diskussioner som förts har haft som syfte att samtliga berörda parter ska
kunna dra fördel av en samverkan. För kommunens del innebär det att det
öppnas en möjlighet att på ett enkelt sätt påbörja källsortering i hushållen
genom så kallad optisk sortering.
Ärendets tidigare handläggning
Ärendet har inte behandlats tidigare.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen ser positivt på möjligheterna att påbörja källsortering i
hushållen. Genom att delta i de fortsatta samtalen om en samverkan kan
vi dels bidra till en gemensam lösning av avfallshanteringen och samtidigt
påverka hur denna samverkan ska utformas och regleras.
Enligt uppgifter från BiMAB behövs större mängder matavfall än
ägarkommunernas samlade volymer, detta för att ekonomin i bolaget inte ska
äventyras. Genom att erbjuda möjligheter till optisk sortering, vilket innebär
att olika sorters fraktioner (exempelvis plast, tidningar, plåt etc) läggs i påsar
med olika färger, öppnas möjligheten för andra kommuner att genom en
utökad samverkan på ett enkelt sätt kunna införa källsortering i hushållen.
Genom förändringar i Lagen om offentlig upphandling, LOU, ges från 1/1
2017 möjligheter för kommuner att samverka i samhällsnyttiga frågor som
exempelvis omhändertagande av hushållens avfall.
Det diskuterade samarbetet kan således ge effekten att kommunen på ett
enkelt sätt kan börja källsortera hushållsavfallet samtidigt som BiMAB ges
större förutsättningar att producera fordonsgas av matavfall.
Med det upplägg som diskuteras (samarbete enligt LOU) kommer BiMAB
att vara ett bolag utan vinstintresse bortsett från återbetalning av
aktieägartillskott och en rimlig avkastning på insatt kapital.
Resultatutvecklingen för bolaget påverkar således den behandlingsavgift
som de samverkande kommunerna betalar.
Den fortsatta hanteringen av ärendet planeras så att kommunstyrelsen
löpande informeras om hur samtalen utvecklas. Ett slutgiltigt beslut om
deltagande i samarbetet ska beslutas av kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(47)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen
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Dnr 2017-000141

Avfall som helhet, samarbete gällande
omhändertagande av hushållsavfall
Företrädare för BiMAB har också erbjudit sig att komma och redovisa det
arbete som utförts av bolaget och hur det tänkta samarbetet kan utformas.
Ekonomi
De nu föreslagna besluten innebär inga andra kostnader för kommunen än
nerlagd tid och resekostnader till de gemensamma träffar där
samarbetsformerna ska utformas.
Inför ett slutgiltigt ställningstagande av kommunfullmäktige till en
medverkan i denna samverkan kommer givetvis de ekonomiska
parametrarna att redovisas som en del i beslutsunderlaget.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 20 april 2017, § 47
Tjänsteutlåtande daterat 6 april 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att uppdrag ges till enhetschef för renhållningen
om att i övrigt följa utvecklingen inom området, i länet.
Hans Åsling, C, Andreas Karlsson, C, Jan Runsten, MP, och Maria
Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
Krokoms kommun ställer sig positiv till att följa arbetet med ett eventuellt
framtida samarbete mellan kommunerna i Västernorrland, Jämtland
/Härjedalen och norra Hälsingland gällande omhändertagande av i första
hand kommunens hushållsavfall. Enhetschefen för renhållning får i uppdrag
att företräda kommunen i de fortsatta samtalen med övriga kommuner i syfte
att nå ett samverkans-avtal för omhändertagande av kommunens avfall.
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen om hur samtalen kring
samarbetet utvecklas. Enhetschefen för renhållning ska kontinuerligt
avrapportera från de fortsatta samtalen med de övriga kommunerna till
samhällsbyggnads-nämnden.
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Dnr 2017-000141

Avfall som helhet, samarbete gällande
omhändertagande av hushållsavfall
Beslutsgång (forts)
Till det har kommit förslag om att uppdrag ges till enhetschef för
renhållningen att i övrigt följa utvecklingen inom området, i länet.
Ordförande kommer att fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag
tillsammans med tillägget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2016-000237

Motion - Omlokalisering av kommunala verksamheter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar motionen med nedanstående.
_____________________________________________________
Bakgrund
Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
kommunen tar fram förslag på kommunala verksamheter som skulle kunna
omlokaliseras ut i kommunen, exempelvis till Föllinge och Änge. I motionen
föreslås att kommunledningen tar fram förslag på lämplig verksamhet att
utlokalisera till orter utanför Krokoms samhälle. Vidare föreslår
Socialdemokraterna i sin motion att vid nyinrättande av olika kommunala
verksamheter överväga att förlägga dessa till orter utanför Krokoms
samhälle.
Svar på motionen
Kommunförvaltningens utgångspunkt är att vara lyhörda och i så stor
utstäckning som möjligt tillgodose medarbetares önskemål om placering.
Det finns stora möjligheter att i enskilda fall ordna arbetsplatser i
kommunala verksamhetslokaler.
Exempel på utlokalisering finns idag där vår trafikhandläggare har sin
placering i Föllinge. I Föllinge har det över tid varit möjligt för medarbetare
att på hel eller deltid arbeta trots att man ha haft placeringsort Krokom. Detta
förhållningssätt kan utvecklas mycket mer då vi på flera håll i kommunen
har kommunala verksamhetslokaler med utrymme.
Att överväga alternativa placeringsorter till Krokom ska vara en självklarhet
i framtida förändringar både med utgångspunkt i att samverkan med andra
kommuner blir mer och mer aktuellt samt att verksamheter kan lämpa sig
bättre att lokaliseras på andra orter än Krokom.
Utgångspunkter för hur vi planerar våra verksamheters placering är
mångfacetterad. Hänsyn ska tas till arbetsmiljön, kollegialt utbyte, närhet till
våra invånare och eventuella utmaningar i att rekrytera. Därför bör
flexibilitet utgöra utgångpunkt för varje enskild situation.
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Dnr 2016-000237

Motion - Omlokalisering av kommunala verksamheter
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 maj 2017
Motion 28 september 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen besvaras.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 87

Dnr 2016-000232

Motion - Fördjupad översiktsplan över
Krokomsområdet, utveckling av Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med nedanstående.

Bakgrund
Socialdemokraterna har kommit med en motion om att en fördjupad
översiktsplan tas fram över Krokomsområdet.
Svar på motionen
Behovet av ett övergripande styrdokument för centralortens utveckling är
tydligt och har under det senaste året vuxit allt starkare då efterfrågan på
bostäder och mark för verksamheter ökat.
I den kommunomfattande översiktsplanen som blev antagen 2015 finns
målet att ta fram en fördjupad plan över Krokoms centrum och de
närliggande orterna Dvärsätt, Aspås, Hissmofors. Krokomsporten samt
Krokomsviken ska ingå i den fördjupade studien.
I den kommande fördjupningen ska det framgå hur Krokom med
omgivningar kan växa och hur sambandet mellan Krokomsviken,
Krokomsporten och Krokoms centrum kan förstärkas.
Vidare ska en tätare och högre attraktiv ”stadsmiljö” skapas. Bra
trafiklösningar och goda parkeringsmöjligheter samtidigt som upplevelseoch skönhetsvärden med bl a omsorg om grönytor, ska vara inriktningen för
Krokoms utveckling.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget men arbetet har försenats på
grund av resursbrist. Inom kort (juni 2017 ) kommer förstärkning till
kontoret och arbetet med en fördjupad översiktsplan över Krokoms tätort ska
påbörjas under försommaren. Ett förslag kommer att tas fram med bred
förankring bland medborgare och andra berörda. Ett samrådsförslag
beräknas vara klart under vintern 2017/2018.
Planprocessen beräknas pågå under 2018 och ett antagande planeras till
våren 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 87 (forts)

Dnr 2016-000232

Motion - Fördjupad översiktsplan över
Krokomsområdet, utveckling av Krokom
De senast framtagna fördjupade planerna inom Krokoms tätort är
Områdesplan för Krokom-Dvärsätt från 1980 som pekar ut bostäder i det sk.
Kvarna-området. Detaljplan för småhus tillkom senare men området är ännu
ej bebyggt. En översiktsplan över Krokoms centrum togs fram 1992. Den
planen begränsas till själva centrumområdet och de trafiklösningar som var
aktuella då.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 maj 2017
Motion 21 september 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar motionen med text som framgår under rubriken Svar på motionen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 88

Dnr 2017-000160

Igångsättningstillstånd - Carportar till hemtjänsten och
legitimerad personal
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för byggnation av 12
stycken carportar för de leasingbilar som nyttjas inom hemtjänsten samt
av legitimerad personal på Hällebo och i Nälden.
2

Investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.

3 En återrapport av kostnaden görs till kommunstyrelsen.
__________________________________________________________
Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med verksamhetsansvariga
inom hemtjänsten samt legitimerad personal identifierat behov av och fysisk
plats för uppförande av carportar för hemtjänstens och legitimerad personals
leasingbilar.
I den första etappen är det 6 platser på Hällebo samt 6 platser i Nälden som
är klara för upphandling.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 20 april 2017
Tjänsteutlåtande daterat 4 april 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att samhällsbyggnadsnämnden återredovisar
kostnaden till kommunstyrelsen.
Maria Jacobsson, S, Jan Runsten, MP, Hans Åsling, C, och Niklas Rhodin,
S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för byggnation av 12 stycken carportar för de
leasingbilar som nyttjas inom hemtjänsten samt av legitimerad personal på
Hällebo och i Nälden. Investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens
beviljade investeringsutrymme.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 88

Dnr 2017-000160

Igångsättningstillstånd - Carportar till hemtjänsten och
legitimerad personal
Beslutsgång (forts)
Till det har kommit förslag om att samhällsbyggnadsnämnden återredovisar
kostnaden till kommunstyrelsen.
Ordförande kommer att fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag
tillsammans med tillägget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på förslaget tillsammans med tillägget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 89

Dnr 2017-000155

Igångsättningstillstånd - Etapp 5, Sånghusvallen, Ås
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för exploatering av
Sånghusvallens etapp 5.
2

Investeringen, ca 20 miljoner kronor, finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
__________________________________________________________
Bakgrund
Den fjärde etappens 36 tomter bedöms alla vara slutsålda innan slutet av
2017.
Detaljplanen för den femte etappen, innehållande 37 tomter plus fem
alternativa tomter för skola, beräknas vinna lagakraft den i slutet av april
2017. Vid en exploateringsstart våren 2017 bedöms tomtförsäljningen av
etapp 5 kunna påbörjas under hösten 2018.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 20 april 2017
Tjänsteutlåtande daterat 4 april 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för exploatering av Sånghusvallens etapp 5.
Investeringen, ca 20 miljoner kronor, finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 90

Dnr 2017-000175

Igångsättningstillstånd - Exploatering av VA, vatten och
avlopp, Åsbacken, etapp 2
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för exploatering av
vatten och avloppslösning till området mellan Nyhemsvägen och
Åskottsvägen i Ås.
2

Finansiering av exploateringen, cirka 4 miljoner kronor, medges ur
investeringsposten ”buffert boende och index”.

___________________________________________________________
Bakgrund
Efterfrågan på mark för industri- och handel är fortsatt hög och kommunen
har i dag fler förfrågningar om etablering på Åsbackens industri- och
handelsområde än det finns utrymme för. Kommunen är markägare väster
om ovanstående område, mellan Nyhemsvägen och Åskottsvägen. I förslag
till fördjupad översiktsplan över Ås-området finns detta område utpekat som
lämpligt för industri och handel.
För att kunna erbjuda fler företag etablering med utökning av området krävs
exploatering av vatten- och avloppslösning. Åtgärden är kostnadsberäknad
till cirka 4,1 miljoner kronor och kommer även att kunna försörja befintligt
och framtida bostadsområden längs sträckan. Posten ”buffert boende och
index” som finns beslutad i samhällsbyggnadsnämndens investeringsram,
bedöms inrymma ovanstående exploatering.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från plan- och fastighetschef, 15 maj 2017
Ordförandebeslut, samhällsbyggnadsnämnden 15 maj 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Maria Jacobsson, S, Niklas Rhodin, S, och Jan Runsten,
MP, yttrar sig.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 90

Dnr 2017-000175

Igångsättningstillstånd - Exploatering av VA, vatten och
avlopp, Åsbacken, etapp 2
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar igångsättningstillstånd för exploatering av vatten och avloppslösning
till området mellan Nyhemsvägen och Åskottsvägen i Ås. Finansiering av
exploateringen, cirka 4 miljoner kronor, medges ur investeringsposten
”buffert boende och index”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 91

Dnr 2016-000229

Medborgarförslag - Elevhem för Krokoms kommuns
gymnasieelever
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med tillägg om att
samverkan sker med elevboendet på Torsta.
Bakgrund
Krokoms kommun föreslås ordna så att gymnasieelever som är folkbokförda
i kommunen får möjlighet att bo på ett elevhem, med bemanning, i närheten
av sin studieort, för en rimlig kostnad.
Svar på medborgarförslaget
De argument till behovet av elevhem för kommunens barn som anges i
föreslaget är mycket goda.
I förslaget anges en lösning där samverkan med HVB-hem kan vara en
möjlig väg både vad gäller lediga rum och personalmässigt. Det finns idag
HVB-hem som är igång med verksamhet och som har ytor lediga. Dock
skulle det innebära en hyra utslagen på 12 månader med 8500 kr. Det
innebär en kostnad utslagen på 10 månader 10200 kr/månad, vilket är en
orimlig kostnad för en familj att betala eller att från kommunen
subventionera. Rättsläget avseende besittningsrätten är dessutom oklart för
uthyrning av inhyrda modulboenden vilket kräver ytterligare utredning.
Gymnasieförbundet kommer att ta en kontakt med Östersundshem och
Mittuniversitetet för att utreda möjligheten till fler bostäder för ungdomar
och studenter. Krokoms kommun följer resultatet av det arbetet, via
representationen i förbundets direktion, för att förbättra möjligheten för bra
boende för kommunens ungdomar. Samverkan sker med elevboendet på
Torsta.
Om det i detta arbete framkommer förslag som fungerar utifrån ekonomi och
lämpliga lokaler så är Krokoms kommun positiv till att bidra.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 91 (forts)

Dnr 2016-000229

Medborgarförslag - Elevhem för Krokoms kommuns
gymnasieelever
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 14 mars 2017
Medborgarförslag den 20 september 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att det i näst sista stycket, under
bakgrunden, läggs till att samverkan sker med elevboendet på Torsta.
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med text som framgår under rubriken ”svar på
medborgarförslaget”. Till det har kommit förslag om att lägga till i näst sista
stycket att samverkan sker med elevboendet på Torsta.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan frågar hon
på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 92

Dnr 2016-000213

Medborgarförslag - Ny eller utbyggd idrottshall på
Rödön
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med nedanstående
motivering
___________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen ska låta
bygga en ny idrottshall intill Rödöns skola eller alternativt bygga till den
befintliga hallen i skolan.
Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 13 oktober
2016 som i samarbete med barn- och utbildningsnämnden ämnar svar till
kommunfullmäktige som ska besvara medborgarförslaget senast i april 2017.
Motivering till avslag på medborgarförslaget
Kommunen anser att skolans behov för undervisning i idrott och hälsa
tillgodoses i befintliga lokaler.
Kommunen har för avsikt att under de närmsta åren se över strukturfrågor
vad gäller skolor utifrån förändringar av elevantal.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 17 mars 2017
Samråd med barn- och utbildningsnämnden
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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23 maj 2017
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Dnr 2016-000236

Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige att besvarar medborgarförslaget med
nedanstående.
____________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där det föreslås
att kommunfullmäktige i matpolicyn för sina verksamheter
- arbeta långsiktigt och aktivt för att i större utsträckning servera en sund,
kvalitativ, näringsrik och lokalt producerad/närproducerad mat, i samtliga
kommunens verksamheter
- öka befintliga (alternativt sätta helt nya) målsättningar gällande exempelvis
svenskt kött, KRAV, ekologiska produkter, lokalt-/när-producerad mat och
andra kloka långsiktiga framåtsträvande certifieringar och märkningar på
matprodukter som serveras inom kommunens verksamheter
Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 20 december
2016 och ska besvaras av kommunfullmäktige senast i juni 2017.
Svar på medborgarförslaget
I Krokoms kommuns måltidspolicy framgår att kommunens kostverk-samhet
skall arbeta för en långsiktig hållbar miljö, hållbar ekonomi och hållbar
utveckling.
Kommunen strävar efter att servera ekologiska livsmedel, KRAV-märkta
livsmedel samt svenskt kött i så stor utsträckning som möjligt utifrån
rådande budgetförutsättningar.
För en hållbar miljö ställs mycket höga kvalitetskrav i livsmedelsupphandlingen, dessutom ska Miljöstyrningsrådets kriterier angående
djurhållning vara uppfyllda.
I samband med upphandlingen har det funnits möjligheter för lokala
producenter att lämna in anbud. Endast en lokal leverantör har inkommit
med anbud till kommunen. När samtliga ställda kvalitetskrav är uppfyllda är
det priset som är den avgörande faktorn. Många lokala producenter föredrar
att leverera sina produkter till grossister för att minimera sina transporter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 maj 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 93 (forts)

Dnr 2016-000236

Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter
Det innebär också att kommunen har möjlighet att köpa lokalproducerade
livsmedel via grossisten om dessa produkter uppfyller ställda krav på kvalitet
och pris samt lämpar sig för storkök.
Befintlig måltidspolicy skall ligga till grund för kostverksamheten även
fortsättningsvis.
Verksamheten har möjlighet att ändra befintlig matsedel under terminen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 6 april 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget.
Niklas Rhodin, S, bifaller Maria Söderbergs, C, förslag om att
medborgarförlaget besvaras.
Jörgen Bloom, V, Jan Runsten, MP, Hans Åsling, C, och Erika Öhlin, S,
yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att medborgarförslaget besvaras med text
som framgår under rubriken Svar på medborgarförslaget.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 94

Dnr 2017-000144

Basfinansiering JHT från och med 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kort sammanfattning
Jämtland Härjedalen Turism (JHT) begär dels en utökning av budget och
dels en förändring av kostnadsfördelningsmodellen som istället för enbart
antal invånare även tar hänsyn till besöksnäringens omfattning.
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen avslår förslag A som innebär äskande om en utökning
av basfinansieringen.
2

Kommunstyrelsen godkänner förslag B, ny kostnadsfördelningsmodell
under förutsättning att övriga kommuner godkänner förslaget.

____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förslag A:
JHT äskar en utökning av basfinansieringen from 2018 från 2017 års belopp
4 054 000 kr till 5 700 000 kr per år fördelat mellan Region Jämtland
Härjedalen och regionens åtta kommuner för att möjliggöra
kompetensförstärkning med en tjänst affärsutvecklare och en kommunikatör.
Regionens andel blir 2900 000 kr och kommunernas 2 800 000 kr.
Kommunernas andel 2 800 000 kr fördelas med utgångspunkt från
kommunernas folkmängd med tillägg för besöksnäringens omfattning och
betydelse i respektive kommun i tre kategorier. Se bilaga ”Bakgrund och
förslag i detalj”.
Dessutom överförs en befintlig tjänst kommunikatör (ej utökad kostnad) från
Region Jämtland Härjedalen till JHT för fortsatt och utökad samordning av
arbetet med platsvarumärket Jämtland Härjedalen.
Förslag B:
JHT:s basfinansiering ligger 2018 kvar på 2017 års nivå med en uppräkning
på 2 %. För övrigt samma fördelningsprincip som i förslag A.
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Dnr 2017-000144

Basfinansiering JHT från och med 2018
Skäl för förslag till beslut:
Med anledning av Krokoms kommuns ekonomiska läge och utifrån
oklarheter i JHT:s roll för kommunens turistverksamhet är en utökning av
budget inte aktuell. Krokoms kommun skulle då, trots ny fördelningsmodell
öka sina kostnader från 190 774 kr till 226 995 kr per år. Istället görs en
fördjupad utredning i samband med den turiststrategi som är under
framtagande. Strategin får visa i vilken mån Krokoms kommun framgent ska
lägga in resurser i JHT.
Med en ny fördelningsmodell och en uppräkning på 2% minskar Krokoms
kommuns kostnader från 190 774 kr till 161 011 kr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande Basfinansiering JHT fr o m 2018
Basfinansiering JHT fr o m 2018
JHT verksamhet 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
avslår förslag A som innebär äskande om en utökning av basfinansieringen.
Kommunstyrelsen godkänner förslag B, ny kostnadsfördelningsmodell,
under förutsättning att övriga kommuner godkänner förslaget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jämtland Härjedalen Turism
Ekonomichef Krokoms kommun
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Dnr 2017-000140

Remiss - Regionalt samordnad beredskapsplan för
dammhaveri i Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan
och Ljusnan i Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen anser att Länsstyrelsens förslag är bra dock behövs
några förtydligande vad avser ansvarsförhållanden, se yttrande nedan.
____
Bakgrund
I Jämtlands län finns ett antal reglerade älvar med ett stort antal dammar. Ett
haveri på någon av dammarna skulle innebära stora konsekvenser och av den
anledningen är en samordnad planering av stor vikt.
Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit fram ett förslag på samordnad
beredskapsplan.
Yttrande
Förslag till samordnad beredskapsplan i Jämtland är i grunden mycket
bra. Ett viktigt motiv till att denna bör införas är att alla viktiga
samhällsaktörer får ett gemensamt dokument att förhålla sig till. I
remissen finns det dock en återkommande skrivning
”Kommuner/Räddningstjänster”. Detta skapar otydlighet i vem som
ansvarar för vad och bör ändras till:
Kommunerna ansvarar för…
Räddningstjänsterna ansvarar för…
I kapitel 2 under rubriken Frivilligresurser bör Lantbrukarnas
Riksförbund, LRF, skrivas in som en resurs.
Underlag för beslut
Länsstyrelsens förslag till Regionalt samordnad beredskapsplan för
dammhaveri i Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan och Ljusnan i
Jämtlands län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000140

Remiss - Regionalt samordnad beredskapsplan för
dammhaveri i Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan
och Ljusnan i Jämtlands län
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, Hans Åsling, C, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen gör
vissa förtydliganden gällande ansvarsförhållanden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jan Eriksson, säkerhetschef
Länsstyrelsen i Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000150

Årsredovisning 2016 samt revisionsrapport
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2.

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.

Bakgrund
Årsredovisning för 2016 har överlämnats till parterna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +2 282 tkr.
Förbundets utgående egna kapital uppgår till 2 770 tkr för år 2016. Resultatet
ligger strax över budgeterad nivå. I enlighet med 14§ i förbundsordningen
överförs överskottet till år 2017.
Enligt revisionsberättelsen har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker också att styrelsen och dess
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2017
Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet Jämtlands län 18 april 2017
Revisionsberättelse 21 april 2017
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000150

Årsredovisning 2016 samt revisionsrapport
Samordningsförbundet i Jämtlands län
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens presidium och
samhällsbyggnadsnämndens presidium bildar en politisk styrgrupp
för Grönt Center.
________________________________________________________
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens presidium den 8 maj diskuterades olika roller för
Grönt Center. Presidiet beslutade då att föreslå kommunstyrelsen välja en
politisk styrgrupp för Grönt Center, bestående av kommunstyrelsens
presidium och samhällsbyggnadsnämnden.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
Samhällsbyggnadsnämndens presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000181

Initiativärende - Lyft frågan med Krokomsbostäder
angående inventering av befintligt bostadsbestånd
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsens presidium tar upp ärendet med Krokomsbostäder
AB, vid ägarmöte den 8 juni 2017.
___________________________________________________________
Bakgrund
Socialdemokraterna anmäler vid dagens möte ett initiativärende om att lyfta
frågan med Krokomsbostäder angående inventering av befintligt
bostadsbestånd.
Behovet av olika typer av bostäder i Krokoms kommun är stort, det råder
idag bostadsbrist. Då är det viktigt att komma tillrätta med det så snabbt som
möjligt.
För de äldre invånarna är det viktigt att det finns trygghetsboende, särskilt
boende och andra typer av anpassade boenden. Vad som idag saknas i
kommunen är bland annat trygghetsboende.
Socialdemokraterna föreslår att kommunstyrelsens presidium vid nästa
samråd med kommunala bostadsbolaget, Krokomsbostäder AB, lyfter frågan
och ger direktiv om följande;
-

Att en inventering i det befintliga bostadsbeståndet i kommunens olika
delar görs snarast

-

Att, där det är lämpligt, anpassa befintliga lägenheter till
trygghetsbostäder.

Underlag för beslut
Initiativärende – Lyft frågan med Krokomsbostäder angående inventering av
befintligt bostadsbestånd
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsens presidium tar upp
ärendet med Krokomsbostäder AB, vid ägarmöte den 8 juni 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000181

Initiativärende - Lyft frågan med Krokomsbostäder
angående inventering av befintligt bostadsbestånd
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsens presidium tar upp
ärendet med Krokomsbostäder AB vid ägarmöte den 8 juni 2017
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Presidiet
Niklas Rhodin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000027

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

Justerandes sign

1

Dnr KS 12/005
Förlängning av avtal gällande företagshälsovård för
Krokoms kommun, t o m 171231

Kommundir

2

Dnr KS 17/029
Yttrande om kameraövervakning med drönare, dnr
211-1660-17

Ks ordf

3

Yttrande om kameraövervakning med drönare, dnr
211-1635-17

Ks ordf

4

Yttrande om kameraövervakning med drönare, dnr
4019-2017

Ks ordf

5

Yttrande om kameraövervakning med drönare, dnr
38051-2016

Ks ordf

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000027

Delegationsbeslut
6

Yttrande om kameraövervakning med drönare, dnr
211-2604-2017

Ks ordf

7

Yttrande om kameraövervakning med drönare, dnr
211-1976-2017

Ks ordf

8

Yttrande om kameraövervakning med drönare, dnr
211-3412-17

Ks ordf

9

Dnr KS 17/133
Beslut, Ansökan om extra verksamhetsstöd, Brottsoffer- Ks ordf
jouren, ordförandebeslut i samråd med presidiet

Dnr KS 17/139
10 Yttrande – Ansökan om förordnande som vigselförrättare, dnr 214-2881-17, ordförandebeslut i
samråd med presidiet
Dnr KS 17/154
11 Igångsättningstillstånd – Renovering av Krokoms
vattentorn, ordförandebeslut i samråd med presidiet
Dnr KS 17/156
12 Igångsättningstillstånd – Utemiljö Krokoms centrum,
samt parkeringsplatser vid Aspåsvägen, ordförande
beslut i samråd med presidiet
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks ordf

Ks ordf
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Dnr 2017-000028

Meddelanden
1

2
3

4

Dnr 17
Lantmäteriet: beslut 170426, Nya tätortsbeteckningar efter SCBs tätortsavgränsningar 2015
Dnr 28
Naboer AB: VD brev, kvartal 1, 2017
Familjerådgivningen i Jämtlands län: verksamhetsberättelse 2016 inkl.
kommunstatistik
Dnr KS 14/380
Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 170420, § 75, Barnchecken,
utvecklingsförslag från och med 2015

Dnr KS 16/202
5 Östersunds Tingsrätt: dom 170309 ang överklagat beslut för Detaljplan
för
Ås-Hov 1:13 m fl

6

Dnr KS 16/283
Världsnaturfonden, WWF: nyhetsbrev maj 2017, tack för att er kommun
deltog i Earth Hour 2017

Dnr KS 17/001
7 Migrationsverket: skrivelse 170403, information om brandskydd i
Migrationsverkets lägenheter
Dnr KS 17/008
8 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 170403, 170411,
170424, 170508 och 170515

9

Justerandes sign

Dnr KS 17/016
Samhällsbyggnadsnämnden/Bygg- och miljönämnden: antagande av
detaljplan för del av Byn 1:4, Sånghusvallen etapp 5, Ås

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000028

Meddelanden
Dnr KS 17/025
10 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 170323–24, § 39,
revisionsrapport 161223 – förstudie av kommunens engagemang och
ägande i Torsta/Rösta
Dnr KS 17/029
11 Länsstyrelsen Stockholm: beslut 170407, tillstånd till
kameraövervakning med drönare, sökande Svensk Markentreprenad AB
12 Länsstyrelsen Örebro län: beslut 170412, tillstånd till
kameraövervakning med drönare, sökande Spectravision AB
13 Länsstyrelsen Östergötland: beslut 170505, tillstånd till
kameraövervakning med drönare, sökande Spotscale AB
14 Länsstyrelsen Gävlebor: beslut 170508, tillstånd till kameraövervakning
med drönare, sökande Sergio De Jorge Brenes
Dnr KS 17/044
15 SmåKom: nyhetsbrev 3 maj 2017
Dnr KS 17/104
16 Samhällsbyggnadsnämnden: internkontrollplan 2017
Dnr KS 17/114
17 Vaajma: minnesanteckningar 170209
Dnr KS 17/132
18 Region Jämtland Härjedalen: anteckningar från Trafiksamråd 2017
Dnr KS 17/138
19 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 170320, Regionens
samverkansråd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000028

Meddelanden
20 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 170320, Primärkommunala
samverkansråd
21 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 170410, Primärkommunala
samverkansråd
Dnr KS 17/163
22 Länsstyrelsen Jämtlands län: skrivelse 170404, Uppföljning enligt
krisberedskapslagstiftningen (LEH)
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

Justerandes sign

Dnr 2016/046
Motion – Förskola med inriktning djur och natur.
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i
fullmäktige senast i februari 2017.
Dnr 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 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 2016/180
Medborgarförslag – Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i
centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till bygg- och
miljönämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Dnr 2016/216
Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige
senast juni 2017.
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. Förslaget till
budgetberedningen innan svar.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
7

8

9

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

Dnr 2016/299
10 Motion - Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i november 2017.
Dnr 2016/236
11 Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016/253
12 Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp snöskoterfrågan i Krokoms
kommun. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016/265
13 Medborgarförslag - Uppföljning av konsekvenser av
skolnedläggningen i Ytterån. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2016/255
14 Medborgarförslag - Kommunala feriejobb på fler lov än bara
sommarlovet. Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i april 2017.
Dnr 2016/200
15 Medborgarförslag - Användning av befintliga lokaler och moduler
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016/272
16 Medborgarförslag - Gång- och cykelbro mellan campingen och
Strandvägen, Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen
som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016/215
17 Medborgarförslag - Modernt föräldraskap. Förslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017.
Dnr 2016/294
18 Medborgarförslag - Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar.
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i april 2017.
Dnr 2016/297
19 Medborgarförslag - Hundrastgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2017.
Dnr 2016/310
20 Medborgarförslag – Utveckla och möjliggör ett blomstrande båtliv i
Krokomsviken. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige senast den 26 oktober 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2017/020
21 Medborgarförslag – Upphörande av fyrverkeriskjutningar. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i ärende senast i
september 2017.
Dnr 2017/033
22 Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den
26 oktober 2017.
Dnr 2017/048
23 Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige senast den 26 oktober 2017.
Dnr 2017/056
24 Medborgarförslag – Belysning och skyltning vid
återvinningstationen i Änge, Offerdal. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet i september
2017.
Dnr 2017/069
25 Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i december 2017.
Dnr 2017/070
26 Medborgarförslag – Särskilt boende och ny skola i Krokom.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i december 2017.
Dnr 2017/068
27 Medborgarförslag – Bygg utegym vid elljusspåret i Ås nedanför
Jämtkrafthallen. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i september 2017.

Justerandes sign
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2017/081
28 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018.
Dnr 2017/137
29 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2018.
Dnr 2017/082
30 Medborgarförslag – Bjud in Emerich Roth till en föreläsning om rasism,
i någon skola i kommunen. Förslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017 eller
ska det vara augusti 2017?
Dnr 2017/099
31 Medborgarförslag – Mer rörelse/idrott på Krokoms kommuns
skolenheter. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i kommunfullmäktige senast i september 2017.
Dnr 2017/130
32 Medborgarförslag – Påverka transortbolag att leverera till bästa och inte
närmaste serviceställe. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som
själv beslutar i ärendet senast den 13 september 2017.
_____
Revisionsrapport
Revisionsrapport - Granskning av rutiner för föreningsbidrag. Rapporter har
gått till kommunstyrelsen för besvarande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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