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Kf § 41

Dnr 2016-000051

Öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 10.00.
_____
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras torsdagen den 23 juni 2016, klockan 15.00.
Anders Norén, M, och Göran Carlsson, S, utses att justera protokollet.
_____
Ny ledamöter och ersättare
Sture Marklund, V, är ny ersättare i fullmäktige istället för Fredrik Olofsson,
V.
_____
Upprop
Vid upprop noteras 36 ledamöter och 7 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts i Östersunds Posten och
Länstidningen den 8 juni och kallelse har skickats ut den 3 juni 2016.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
_____
Frågor som får ställas vid dagens möte
Jan Englund, SD, fråga om nyanlända
Jan Englund, SD, fråga om flyktingsituationen
Jan Englund, SD, fråga om integratiosstrategin
Gabriella Carlsson, S, fråga om föroreningar i Indalsälven, nedanför
kraftverket i Hissmofors
Marie Svensson, V, fråga om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
Rolf Lilja, S, fråga om begränsat öppethållande, sommaren 2016, vid
Föllinge servicekontor
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Kf § 41 (forts)

Dnr 2016-000051

Öppnande
Informationer
Krisledning, krisberedskap
Jan Eriksson, säkerhetschef, svarar på frågor utifrån informationen som gavs
om krisledning och krisberedskap vid kommunfullmäktige den 27 april
2016.
Sveriges Vattenkraftskommuner, årsstämma
Håkan Larsson, ombud
Aktuellt från kommunfullmäktige
Gunnar Hellström, ordförande
- Fullmäktigestatistik
- Plats för fullmäktiges sammanträden
- Ungdomsdialogen
Aktuellt från kommunstyrelsen
Maria Söderberg, ordförande
- Strategi för medborgardialog
- Ekonomirapport, ekonomiskt läge
- Bra företagsklimat i Krokoms kommun
- Förlängd samrådstid ”Fördjupad översiktsplan i Ås”
_____
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Kf § 42

Dnr 2016-000048

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs vid Allmänhetens frågestund.
_____
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16 juni 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 43

Dnr 2016-000108

Ny vatten- och avloppstaxa, VA-taxa
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med
9,4 % i befintlig taxa från och med den 1 juli 2016.
_____________________________________________________________
Bakgrund
En höjning av VA-taxan är nödvändig för att bland annat kompensera för
minskade intäkter på grund av installation av vattenmätare. Totalt beräknas
intäktsbortfallet bli 3 200 000 kronor per år när alla vattenmätare är
installerade.
Enhetens balanserade underskott på ca 900 000 kronor beror på de minskade
intäkterna, vilket måste tas igen.
Föreslagen höjning, på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, innebär en
intäktsökning med ca 1 750 000 kronor/år för brukningsavgifterna. Det
kommer att ge ett kortsiktigt andrum, men inte täcka hela intäktsbortfallet
eller räcka till att ta igen det balanserade underskottet.
Vidare har kostnaderna för drift och underhåll ökat och fortsätter att öka,
vilket innebär att en höjning av VA-taxan är nödvändig.
En stor del av va-anläggningarna och ledningsnätet är föråldrade och ett stort
förnyelsebehov finns, vilket kommer att leda till kraftigt ökade
kapitaltjänstkostnader.
Avdelningen har arbetat hårt de senaste åren med att sänka kostnaderna inom
alla verksamhetens delar och har därmed lägre kostnader år 2015 än år 2008.
Sänkningen av kostnaderna räcker dock inte för att möta intäktsbortfallet och
de ökade kostnaderna. Eftersom det under längre tid pågått ett arbete med att
sänka kostnaderna ser vi små eller inga möjligheter till en fortsätt minskning
av kostnaderna.
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Kf § 43 (forts)

Dnr 2016-000108

Ny vatten- och avloppstaxa, VA-taxa
Dagens VA-taxa är till viss del otidsenlig och konstruerad för
schablondebitering, varför en delvis ny konstruktion och uppdatering av
innehållet är nödvändig. Dagens VA-taxa följer ett index (KPI) som inte
speglar de faktiska kostnadsökningarna sedan 2008. Ett annat instrument
behövs för att realvärdesäkra VA-taxan.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 juni 2016, § 111
Samhällsbyggnadsnämnden 7 juni 2016, § 50
Förslag till ny VA-taxa 23 maj 2016
Tjänsteutlåtande 8 mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Cristine Persson, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Ajourneringar begärs för överläggningar klockan 11.20-11.30 och 11.3511.38.
Jan Englund, SD, Jörgen Blom, V, Mona Puttick, V, Gabriella Carlsson, S,
Rolf Lilja, S, och Stefan Fax, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgiften med 9,4 %
i befintlig taxa från och med den 1 juli 2016.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Kommunstyrelsens presidium, bevakning
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Kf § 44

Dnr 2016-000106

Ändringar i renhållningstaxan
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar föreslagna ändringar i renhållningstaxan.
2

Kommunfullmäktige ger bemyndigande till att samhällsbyggnadsnämnden får möjlighet till justering av renhållningstaxan upp till Avfall
Sveriges branschindex för hushållsavfall respektive slamtömning.

3 Taxeändringarna gäller från och med den 1 januari 2017.
______________________________________________________
Bakgrund
Avgifterna i kommunens renhållningstaxa är oförändrade sedan 2009. De
kostnadsökningar som drabbat verksamheten sedan dess har motverkats
genom effektiviseringar och sparsamhet. Under 2015 redovisade dock
renhållningsenheten ett underskott på ca 2 %. Underskottet väntas öka
kommande år till följd av ökade drift- och kapitaltjänstkostnader.
De satsningar som nu genomförts, främst inom ÅVC-verksamheten
(återvinningscentraler) är kostnadsdrivande. Investeringarna från 2015 till
2017 på totalt 23 000 000 kronor genererar kapitaltjänstkostnader på ca
1 600 000 kronor per år. Även driftskostnaderna väntas öka kraftigt
kommande år; 500 000 – 1 000 000 kronor beroende på nationella politiska
beslut, till exempel avfallsskatt, insamlingsansvar för förpackningar m m.
För att förenkla och göra taxan rättvis föreslås att kunder i småhus och
fritidshus betalar samma fasta avgift 600 kronor per år. Vidare höjs avgiften
per kärltömning med ca 5 %. Den genomsnittliga höjningen blir 5,4 %.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 25 maj 2016, § 94
Samhällsbyggnadsnämnden, 21-22 mars 2016, § 24
Tjänsteutlåtande 8 mars 2016
Taxeförslag
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Kf § 44 (forts)

Dnr 2016-000106

Ändringar i renhållningstaxan
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar föreslagna ändringar i renhållningstaxan. Kommunfullmäktige ger
bemyndigande till att samhällsbyggnadsnämnden får möjlighet till justering
av renhållningstaxan upp till Avfall Sveriges branschindex för hushållsavfall
respektive slamtömning. Taxeändringarna gäller från och med den 1 januari
2017.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 45

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1 Medborgarförslag – Nyhetsbrev/information via sms, korta
mobiltelefonmeddelanden. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
2

Motion – Återträffar för kommunens utflugna unga. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017.

3

Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017.
_______

Bakgrund
Följande medborgarförslag och motioner anmäls vid dagens möte.
Dnr KS 2016/138
Medborgarförslag – Nyhetsbrev/information via sms, korta
mobiltelefonmeddelanden.
Förslag är att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för svar i
fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
_____
Dnr KS 2016/164
Motion – Återträffar för kommunens utflugna unga.
Förslag är att motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i
fullmäktige senast i juni 2017.
_____
Dnr KS 2016/165
Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Förslag är att motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i
fullmäktige senast i juni 2017.
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Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Underlag för beslut
Medborgarförslag och motioner
_____
Kopia till
Förslagsställare
Berörd nämnd inklusive förslag
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Kf § 46

Dnr 2016-000050

Frågor
Jan Englund, SD, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om kommunens ekonomi för nyanlända. I Länstidningen
framgår att Östersunds kommun räknar med underskott med cirka 30
miljoner främst på grund av många nyanlända elever och placeringar av
barn- och vuxna.
Maria Söderberg, C, svarar att enligt prognosen går alla kommunens
verksamheter med plus, cirka 6,5 mnkr. Krokoms kommun går inte att
jämföra med Östersunds kommun. Del av kostnader återsöks. Individ- och
familjeomsorgen arbetar med integrationsstrategin. De nyanlända ska få en
plats i samhället och bidra precis som alla medborgare.
_____
Jan Englund, SD, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om hur asylflyktingsituationen ser ut på de 375 asylplatser
kommunen har vad det gäller ut- respektive inflyttning, beläggningsgrad,
uppehållstillstånd m m.
Maria Söderberg, C, svarar att de tillfälliga evakueringsboendena nu är
tomma. 100 platser finns enligt avtal till och med den 31 augusti, om de
behövs. Det finns ingen indikation på det nu. I de övriga boendena och ett
antal lägenheter finns cirka 270 personer och ett antal av dessa har fått
uppehållstillstånd. Kommunen hoppas på fler för permanent boende. För
ensamkommande barn har kommunen avtal på 88 platser. Kommunen hyr ut
25 av dessa platser till Östersunds kommun.
_____
Jan Englund, SD, frågar Maria Söderberg, C, om Östersunds
integrationsstrategi är Krokoms. Kommunstyrelsen i Östersund lägger fokus
på inflyttning, kompetensförsörjning och social sammanhållning. År 2020
ska minst 10 % av befolkningen vara utlandsfödda. Helst ska 300 per år av
utlandsfödda flytta in till kommunen per år för att nå 65 000 invånare så
snabbt som möjligt.
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Dnr 2016-000050

Frågor
Maria Söderberg, C, svarar att Krokoms kommun har som målsättning att
öka befolkningen till 16 000 år 2030. Kommunen jobbar för att nyanlända
ska få en bra väg för att bosätta sig och få arbete i kommunen.
_____
Gabriella Carlsson, S, frågar Jan Runsten, bygg- och miljönämndens
ordförande, om föroreningar i Indalsälven, nedanför kraftverket i
Hissmofors. Botten i Indalsälven är täckt av något som verkar vara
pappersmassa. Länsstyrelsen har varit på plats och undersökt och frågan ska
vara anmäld till kommunen. Vad händer nu? Finns riskanalys och
bedömning av miljökonsekvenser och vilka åtgärder förs för att städa och
återställa?
Jan Runsten, MP, svarar att proverna har kommit in till bygg- och
miljöavdelningen men man har ännu inte hunnit med att analysera dessa.
Proverna måste analyseras innan bygg- och miljö kan bedöma
miljökonsekvenser och vilka åtgärder som ska göras. Kisaskan vid Nyheden
kommer att saneras i år.
_____
Marie Svensson, V, frågar Karin Wallén, C, ordförande i barn- och
utbildningsnämnden, om Krokoms kommun har ansökt om pengar för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter till sommaren 2016. Om Krokoms
kommun har ansökt vilka aktiviteter kommer då pengarna att användas till.
Karin Wallén, C, svarar att kommunen har sökt pengar och fått 200.000
kronor, från Regeringen, för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och
ungdomar i åldern 6-15 år. Det är 13-14 föreningar och fritidsledare som har
fått pengar till 30-40 aktiviteter under perioden 12 juni – 21 augusti 2016.
Karin Wallén, C, informerar också om sommarlovsentreprenörer.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2016-000050

Frågor
Rolf Lilja, S, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande,
om begränsat öppethållande under sommaren 2016, vid servicekontoret i
Föllinge. Det leder till sämre service för kommuninvånare och besökande till
Föllinge. Rolf Lilja, S, undrar om inte befolkningen som bor i
Föllingeområdet har rätt till bibehållen service, även sommartid?
Maria Söderberg, C, svarar att affären och tandläkaren har stängt och
sjukgymnasten har slutat. Servicekontoret i Föllinge har stängt en dag i
veckan under perioden 27 juni – 21 augusti 2016. Även andra orter i
kommunen har begränsat öppethållande Då det gäller turistinformation så
söker allt fler besökare upp den informationen på nätet. Till nästa sommar
undersöks om tjänstemän kan flyttas runt så att det inte behöver stängas.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium, bevakning
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Kf § 47

Dnr 2016-000049

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, S, ordförande i kommunrevisionen berättar att en
revisionsrapport är på gång till socialnämnden om Ekonomistyrningen inom
socialnämnden. Kommunen kommer även att få yttra sig i en
revisionsrapport om Rekrytering och kompetensförsörjning.
Maria Söderberg, C, yttrar sig om förskollärarkompetens.
Rolf Lilja, S, yttrar sig om kompetens och lärarlöner.
Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen presenterar
revisionsrapport – Från beslut till genomförande, samhällsbyggnadsnämnden
och barn- och utbildningsnämnden.
Revisionsfråga; Är rutinerna för att följa upp om fattade politiska beslut
verkställs inom respektive förvaltning tillfredsställande?
Svar på revisionsfråga; Utifrån den övergripande granskningen bedöms att
granskade nämnder verkställer fattade politiska beslut men att rutinerna
sammantaget behöver förbättras och dokumenteras.
Jörgen Blom, V, yttrar sig om gemensamt direktiv för alla nämnder.
_____
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Kf § 48

Dnr 2016-000099

Rambudget 2017, plan 2018-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar rambudget för 2017, plan 2018-2019, inklusive:
a.

Skattesatsen för 2017 skall vara oförändrad 22,17 kronor.

b.

Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2017

-

Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning 2017.

-

Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av totalt 333,2 mnkr.

-

Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr.

-

Få öka utlåningen med högst 1 mnkr.

c.

Tidplan för det fortsatta budgetarbetet inför 2017 enligt förslag (se
bakgrund).

d.

Barn- och utbildningsnämnden ram under de tre kommande åren ökas
med 1,3 mnkr. Det ger barn- och utbildningsnämnden följande
ekonomiska ramar;
2017 – 281, 9 mnkr
2018 – 278,7 mnkr
2019 – 277,3 mnkr
Konsekvenserna av tillägget är att det budgeterade resultatet för de tre
åren sjunker med 1,3 mnkr till;
Nytt budgeterat resultat
Resultat i %
2017 – 10.8 mnkr
1,2
2018 – 10,7 mnkr
1,1
2019 – 7,2 mnkr
0,7

e.

Justerandes sign

Sidan 12 i budgetdokumentet, i tabellen Finansiella mål, uppdateras
genom att stryka sista meningen ” För 2017-2019 fastställs målen till 1,3
% respektive 1,3 %, respektive 0,9 %”, i första rutan.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000099

Rambudget 2017, plan 2018-2019
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för
eget budgetförflag.
_____
Bakgrund
Rambudget för 2017, plan 2018—2019 innehåller bland annat skattebeslut
för år 2017. Enligt kommunallagen skall ett tydligt beslut om skattesats
finnas för respektive år.
Budgeten innehåller även budgeterad skuldsättning inklusive eventuell
nyupplåning av långfristiga skulder. Kommunens långivare ställer som krav
att det tydligt skall framgå i beslut, vilket tak för långfristig upplåning som
finns för respektive år, samt på vilket sätt denna låneskuld får administreras.
I övrigt ska rambudgeten i sin helhet, inklusive ekonomiska ramar, direktiv
och uppdrag anses gälla i och med att beslutet tas i kommunfullmäktige.
Tidplan för det fortsatta budgetarbetet:
Nämnderna ska vid sina respektive oktobersammanträden besluta om sin
detaljbudget för 2017. Inom ramen för detta beslut ska nämnden även besluta
om mål kopplade till de resultatindikatorer som anges i
rambudgetdokumentet. Dessa mål utgör sedan efter beslut i
kommunstyrelsen (november) och komunfullmäktige (december)
”Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning” enligt Kommunallagens
krav.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 25 maj 2016, § 91
Rambudget 2017, plan 2018-2019, samverkanspartierna, maj 2016
Rambudget 2017, plan 2018-2019, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Rambudget 2017, plan 2018-2019, Sverigedemokraterna
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Dnr 2016-000099

Rambudget 2017, plan 2018-2019
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, förslag till rambudget
2017, plan 2018-2019 med följande tillägg;
Barn- och utbildningsnämnden ram under de tre kommande åren ökas med
1,3 mnkr. Det ger barn- och utbildningsnämnden följande ekonomiska
ramar;
2017 – 281, 9 mnkr
2018 – 278,7 mnkr
2019 – 277,3 mnkr
Konsekvenserna av tillägget är att det budgeterade resultatet för de tre åren
sjunker med 1,3 mnkr till;
Nytt budgeterat resultat
2017 – 10.8 mnkr
2018 – 10,7 mnkr
2019 – 7,2 mnkr

Resultat i %
1,2
1,1
0,7

Maria Söderberg, C, föreslår att texter på sidorna 9, 11, och 12 i budgeten
konsekvensjusteras utifrån tilläggsförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till oppositionens, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, rambudget 2017, plan 2018-2019, som föreslår;
Att kommunens skattesats 2017 ska vara 22,17
Att kommunens rambudget för 2017 ska vara det som framgår av
budgetdokumentet och ska tillsammans med komunfullmäktiges
inriktningsmål, strategiska mål samt direktiv utgöra grunden för nämndernas
detaljbudget och mätbara mål.
Att göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2 % under
planperioden, det långsiktiga resultatmålet om 2 % kvarstår
Att till budgetprocessen inför budget 2018 presentera en långsiktig
investeringsbudget. Budgeten ska också innehålla vilka årliga kostnader
investeringarna medför.
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Dnr 2016-000099

Rambudget 2017, plan 2018-2019
Rolf Lilja, S, föreslår avslag till samverkanspartiernas rambudget.
Björn Hammarberg, M, föreslår att sidan 12 i budgetdokumentet, i tabellen
Finansiella mål, uppdateras genom att stryka sista meningen ” För 20172019 fastställs målen till 1,3 % respektive 1,3 %, respektive 0,9 %” i första
rutan.
Karin Wallén, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget,
inklusive tilläggs- och ändringsförslag.
Jan Englund, SD, föreslår bifall till Sverigedemokraternas rambudget 2017,
plan 2018-2019.
Katarina Rosberg, S, föreslår bifall till oppositionens rambudget.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget,
inklusive tilläggs- och ändringsförslag.
Stefan Fax, S, föreslår bifall till oppositionens rambudget.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget,
inklusive tilläggs- och ändringsförslag.
Elisabeth Svensson, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget,
inklusive tilläggs- och ändringsförslag.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till oppositionens rambudget.
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för kaffe klockan 15.10-15.35.
_____
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till oppositionens rambudget och avslag till
samverkanspartiernas rambudget.
Eva Ljungdahl, MP, föreslår bifall till samverkanspartiernas rambudget,
inklusive tilläggs- och ändringsförslag.
Håkan Larsson, C, Gabriella Carlsson, S, och Nehro Mostafaee, V, yttrar sig.
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Dnr 2016-000099

Rambudget 2017, plan 2018-2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag till rambudget, grundförslaget, från samverkanspartierna. Vid dagens möte har tillkommit förslag till rambudget från
oppositionen och SD.
Ordförande kommer först att ställa oppositionens förslag till rambudget mot
SDs förslag till rambudget. Den rambudget som kommunfullmäktige bifaller
av dess två förslag ställer sedan ordförande mot samverkanspartiernas
förslag till rambudget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på oppositionens rambudget mot SDs rambudget finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller oppositionens rambudgetförslag.
Efter fråga på samverkanspartiernas rambudget mot oppositionens
rambudget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
samverkanspartiernas rambudget.
Omröstning begärs
De som bifaller samverkanspartiernas, Centerpartiet, Moderaterna,
Miljöpartiet, Kristdemokraterna, rambudget röstar Ja och de som bifaller
oppositionens, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, rambudget röstar Nej.
Med 22 Ja, 20 Nej och 2 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller samverkanspartiernas, C, M, MP, KD,
rambudget 2017, plan 2018-2019.
Efter fråga på tilläggs- och ändringsförslag i samverkanspartiernas
rambudget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller dessa.
_____
Kopia till
Nämnderna inklusive korrigerat budgetdokument
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, Hans Morén, kommuncontroller,
Gertrud Engelin, ekonom
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Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att en
samlad analys av avgifts- och taxetrycket, inklusive maxtaxor, tas fram
som beskrivs med några medborgarexempel.
____________________________________________________________
Bakgrund
Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskydden i 8 kap. 5§
socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att
ge kommunerna 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 ordinärtoch 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. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Det så kallade kommunala utjämningsbidraget kommer för 2016 att minska
med 148 miljoner kronor per år. 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 max taxan öka intäkten
med 300 696 kronor per år. Kommunen kan således, med förändringen i max
taxan, kompensera sig fullt ut för förändringen i utjämningsbidraget.
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Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Nedanstående beräkningen är gjord med april månad 2016, som
utgångspunkt. De personer som inte har avgiftsutrymme, pensionärer med
låga pensioner, kommer inte att få högre avgift.
Beräkningen är gjord på 85 personer och som betalade max taxa 1 772 kr i
april 2016 för hemtjänst. Skulle samma personer betala enligt den nya max
taxan 1 990 kr, innebär det en ökad intäkt med 18 530 kr per månad eller 222
360 kr per år.
Beräkning är gjord på 24 personer och som betalade max taxa 1 772 kr i
april 2016 för särskilt boende. Skulle samma personer betala enligt den nya
max taxan 2 004 kr, innebär det en ökad intäkt med 6 528 kr per månad eller
78 336 kr per år.
En tillämpning av de nya reglerna i socialtjänstlagen för avgiftsuttag, innebär
för Krokoms kommun att avgiftsintäkterna inom äldreomsorgen kommer att
öka med 300 696 kr/år.
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.
De pensionärer som har låga pensioner och inte har något avgiftsutrymme
berörs inte av en höjning av taket i maxtaxan.
Som bilaga till ärendet finns förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
2001:453 avseende höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen
(2001:453) 8 kap. 5§ från och med den 1:a juli 2016.
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Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
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.
Emellertid bör det betraktas som angeläget att informera berörda om att de
avgifter som tas ut enligt 8 kap. §5 SoL följer årets aktuella prisbasbelopp
(2016 44 300kr).
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 25 maj 2016, § 96
Tjänsteutlåtande 23 maj 2016
Bilaga 1. Promemorians lagförslag
Bilaga 2. Sveriges kommuner och landsting- Avgifter inom äldreomsorgen,
sida 1 av 2.
Bilaga 3. Statistik rapport
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Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår en återremiss av ärendet med motiveringen att en
samlad analys av avgifts- och taxetrycket, inklusive maxtaxor, tas fram som
beskrivs med några medborgarexempel.
Lennart Jenssen, C, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
höja taket i maxtaxan från och med 1 juli 2016 för avgifter enligt 8 kap. 5 §
socialtjänstlagen. Till det har kommit förslag om återremittering av ärendet.
Ordförande kommer först att ställa fråga på om ärendet ska avgöras idag
eller senare.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska avgöras senare, återremitteras, röstar Nej.
Med 22 Ja och 22 Nej finner ordförande att ärendet minoritetsåterremitteras.
Kopia till
Socialnämnden
Kommunstyrelsens presidium, bevakning
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Dnr 2016-000111

Krokomsbostäder AB, förvärv av Rösta 2:12, 2:16, del
av Rösta 2:6 och 2:17, Ås, Blixt Antons
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner försäljning av Rösta 2:12, 2:16, del av
Rösta 2:6 och 2:17, Ås, Blixt Antons till Krokomsbostäder AB.
2

Köpeskillingen fastställs efter extern värdering.

____________________________________________________________
Jäv
Elisabeth Svensson, M, Hans Åsling, C, Maria Jacobsson, S, Peter
Grundström, S, Jan Runsten, MP, Eva Ljungdahl, MP, och Anders Norén,
M, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har idag i stort sett inga hyresvakanser vilket kan
jämföras med år 2010 då bolaget hade cirka 55 tomma lägenheter. Det råder
bostadsbrist och fokus ligger på nybyggnation av hyresrätter.
I Ås planeras för ytterligare bostäder vid kvarteret Freja med cirka 60 nya
hyreslägenheter. Vid aktuellt område finns det kommunala planområdet
”Blixt-Antons” med en gällande detaljplan som medger 2-3 våningshus.
För att genomföra sammanhållen byggnation av hyresrätter över tid i
centrala Ås framställer Krokomsbostäder AB om att få förvärva Rösta 2:12,
2:16, del av Rösta 2:6 och 2:17 i enlighet med gällande detaljplan från den
14 juni 2007.
Krokomsbostäder AB föreslår att köpeskillingen för aktuella områden
fastställs med extern värdering.
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Dnr 2016-000111

Krokomsbostäder AB, förvärv av Rösta 2:12, 2:16, del
av Rösta 2:6 och 2:17, Ås, Blixt Antons
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige godkänna försäljning
av Rösta 2:12, 2:16, del av Rösta 2:6 och 2:17, Ås, Blixt Antons till
Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Krokomsbostäder AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens presidium, bevakning
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Dnr 2016-000130

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

Bakgrund
Partistödet består av:
Grundstöd – 11 100 kr per parti och år
Mandatstöd – 8 880 kr per mandat och år.
Till kommunkansliet har redovisning av användningen av partistödet för
föregående år inkommit från:
Sverigedemokraterna
2016-04-28
Miljöpartiet de gröna
2016-05-10
Socialdemokraterna
2016-05-10
Centerpartiet
2016-05-23
Vänsterpartiet
2016-05-24
Moderata samlingspartiet 2016-05-25
Kristdemokraterna
2016-06-01
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
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Dnr 2016-000130

Kommunalt partistöd
I 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel
för att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom
lagtextens definition som innebär att med partistöd avses "ekonomiskt
bidrag och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.”
I 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till
att partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits
tidigare men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att
länsstyrelsen kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens
ord är partiet representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)".
I 2 kap. 9 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som
längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 juni 2016, 108
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 1 juni 2016
Bilagor, ”Lokalt partistöd – redovisning” från respektive parti
Bilaga, fördelning av lokalt partistöd
Regler för kommunalt partistöd i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
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Dnr 2016-000130

Kommunalt partistöd
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om fördelning av kommunalt partistöd för 2016 enligt förslag.
Kommunfullmäktige beslutar om en ändring i § 5 i Regler för kommunalt
partistöd i Krokoms kommun. Paragrafen lyder efter ändring:
Partistöd betalas ut årligen i förskott under 12 månad efter beslut av
fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen före den 20
april utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Partierna
Kommunstyrelsens presidium, bevakning 1 mars 2017
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Länsgemensam folkhälsopolicy - Jämtlands län 2016 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar länsgemensam folkhälsopolicy för Jämtlands
län 2016-2019.
_____________________________________________________________
Förnyad folkhälsopolicy har tagits fram av länets folkhälsonätverk,
Folkhälso Z, i enlighet med uppdrag i gällande folkhälsopolicy. Folkhälso Z
har koordinerat arbetet och ansvarat för att i en gemensam politisk process
färdigställa förslaget. Folkhälso Z utgör Jämtlands läns folkhälsopolitiska
samrådsorgan med representanter från samtliga länets kommuner, Region
Jämtland Härjedalen samt privata aktörer med övergripande uppgift att i
samverkan löpande följa och aktivt driva folkhälsoutvecklingen inom ramen
för den gemensamt antagna Folkhälsopolicyn i länet. Arbetet regleras i
särskild arbetsordning.
Dokumentationen av revideringsprocessen visar på ett omfattande
engagemang av nätverkets politiker och tjänstemän. Revideringsprocessen
visar att den nuvarande policyn fortsatt utgör ett tydligt ramdokument med
en hållbar långsiktig framtida inriktning av länets folkhälsoarbete. Vid
Regionens samverkansråd 16 maj 2016 beslöts att översända det framtagna
underlaget på en snabbremissomgång till samtliga kommuner och Region
Jämtland Härjedalen. Efter att inkomna remissvar inarbetats i policyn
överlämnade Folkhälso Z en slutlig version för beslut till Regionens
samverkansråd den 16 maj 2016. Den nu till fullmäktigeförsamlingar för
beslut översända reviderade Folkhälsopolicyn 2016-2019 är dock till stora
delar likvärdig med föregående policy.
Folkhälsopolicyn kommer fortsatt utgöra ett underdokument till den
regionala utvecklingsstrategin, som finns för länet. Det betyder att Region
Jämtland ansvarar för uppföljning och revidering av policyn.
Förslaget har godkänts av samtliga politiska representanter i Folkhälso Z
från Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.
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Dnr 2016-000153

Länsgemensam folkhälsopolicy - Jämtlands län 2016 –
2019
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 juni 2016, § 108
Länsgemensam folkhälsopolicy
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar länsgemensam folkhälsopolicy för Jämtlands län 2016-2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Region Jämtland Härjedalen epost goran.hallman@regionjh.se
Rolf Pehrsson, folkhälsorådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000116

Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet
Jämtlands län
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 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 2015 har överlämnats till parterna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott uppgående till -618 335
kronor.
Förbundets strategi är att det egna kapitalet ej skall överstiga den nivå som
staten kräver (max 20% av budgeterade intäkter) i den nya
fördelningsmodellen som trädde i kraft för 2016 för att få ”full” tilldelning
av statliga medel. 2015 års resultat på -618 335 kronor innebär att det egna
kapitalet uppgår till 488 457 kronor.
2015 års resultat ligger i nivå med budget och inga större avvikelser kan
noteras.
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

Kommunstyrelsen 25 maj 2016, § 97
Tjänsteutlåtande 16 maj 2016
Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet Jämtlands län
Revisionsberättelse

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000116

Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet
Jämtlands län
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2015 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 kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samordningsförbundet Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000212

Motion - Ökad trafiksäkerhet på Tängvägen (613) i Ås
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med nedanstående.
____
Bakgrund
Kommunen delar uppfattningen att det finns brister i trafiksäkerheten för,
framför allt oskyddade trafikanter, längs Tängvägen i Ås.
Problemen har ökat efter det att väglyset släckts ned.
Vägen är hårt trafikerad, vilket bland annat kan förklaras med att Birka som
är en stor arbets-/utbildningsplats, trafikerar vägen från Åsvägen fram till
Birkavägen.
Kommunens möjlighet att påverka så att åtgärder kan vidtas är precis som
förslagsställaren anger, att ”sätta upp Tängvägen på kommunens
prioriteringslista.”
Ny planeringsperiod för Länstransportplan avser perioden 2018-2029.
Arbetet med denna kommer sannolikt att påbörjas under 2016.
Regionerna/länen har uppdraget att ta fram planen och arbetet kommer som
tidigare att ske i nära samarbete med kommunerna. Krokoms kommun
kommer att prioritera objekt och sedan sker en sammanvägning för länet
som helhet.
De nya Länstransportplanerna förväntas fastställas av regeringen våren 2018.
Åsbygdens planerade utveckling, med stöd i förslaget till Fördjupad
översiktsplan, innebär att fler människor kommer att bo i Ås. Det finns
därför starka skäl att peka ut förbättringsåtgärder vad gäller säkerhet och
framkomlighet i de centrala delarna av Ås. Tängvägen är idag är en sträcka
som enligt kommunen ska prioriteras i kommande arbete inom
Länstransportplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000212

Motion - Ökad trafiksäkerhet på Tängvägen (613) i Ås
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Nehro Mostafaee, V, föreslår bifall till motionen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen besvaras. Till
det har kommit bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000076

Motion - Underlätta och stimulera rekrytering av
deltidsbrandkår
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen från Vänsterpartiet angående
rekrytering till deltidsbrandkåren med att i strategiarbetet för
personalförsörjning inom Krokoms kommun ska samverkan ske med
räddningstjänstförbundet som beskrivs i särskilt yttrande.

Bakgrund
Vänsterpartiet, genom Jörgen Blom, har lämnat en motion till
kommunfullmäktige 2016-02-24 om att underlätta och stimulera rekrytering
av deltidsbrandkår.
Enligt motionären råder en akut brist på räddningstjänstpersonal. Bristen är
inte bara inom Krokoms kommun utan inom hela räddningstjänstförbundet.
Jörgen Blom anser att det är viktigt att kommunen tar tag i detta och kommer
med kreativa lösningar tillsammans med räddningstjänstförbundet,
deltidsbrandmännen, medborgarna och näringslivet för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för en god rekryteringsbas till räddningstjänsten.
Personalchefen framför i yttrande att det finns behov av att ta nya tag
omkring personalförsörjningen för många yrkesområden inom kommunen
och att en strategi för personalförsörjning ska utarbetas. Vid
kommunfullmäktige den 24 februari informerade räddningschefen om
behovet av att fördjupa samarbete med kommunen angående rekrytering av
personal.För att i strategiarbetet även ta hänsyn till behovet av att rekrytera
deltidsbrandkår inbjuds räddningstjänstchefen till kommunchefens
ledningsgrupp för dialog om samverkan m m. Då frågan om rekrytering av
deltidsbrandkår är aktuell för kommunerna i övrigt inom regionen tar
kommundirektören respektive personalchefen frågan till forumen med sina
respektive kollegor i Jämtland/Härjedalen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000076

Motion - Underlätta och stimulera rekrytering av
deltidsbrandkår
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 juni 2016, § 101
Motion - Underlätta och stimulera rekrytering av deltidsbrandkår
Yttrande från personalchefen i motionen 16 maj 2016
Tjänsteutlåtande i motionen 16 maj 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Jan Englund, SD, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår bifall till
motionen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare inklusive yttrande
Gunilla Sundqvist, personalchef
Kommunstyrelsen 5 oktober 2016, rapport om hur arbetet i frågan går

Justerandes sign
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Dnr 2015-000211

Motion - Simundervisning för vuxna
Kommunfullmäktiges beslut
1 Motionen besvaras med att en utredning görs om förutsättningar för
simundervisning för vuxna.
________________________________________________________
Vänsterpartiet skriver i sin motion att det i Krokoms kommun idag finns
vuxna som inte kan simma. Att, som idag, ha möjligheten att gå på
”Sommarsimskola” tillsammans med barn kan uppfattas som jobbigt och
pinsamt för vissa. Möjligheten bör finnas att ha simskola som enbart är för
vuxna. Det handlar i grund och botten om ett säkerhetstänk.
För utlandsfödda finns också ett behov av att lära sig simma. Simskola för
dem är också viktigt, där kan det även finnas behov av tolkresurser.
Ett nära samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen och kommunstyrelsens verksamheter är nödvändigt.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motinens första del och avslag till den
andra delen.
Karin Wallén, C, och Mona Puttick, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen besvaras med
att en utredning görs om förutsättningar för simundervisning för vuxna. Till
det har kommit förslag till bifall till motionens första del och avslag till
motionens andra del.
Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot bifall till motionens första
del och avslag till den andra delen.
Beslutsgången godkänns.
_____
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Dnr 2015-000211

Motion - Simundervisning för vuxna
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Andreas Eriksson, fritidsamordnare
Kommunstyrelsens presidium, bevakning
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Dnr 2016-000156

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

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

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

Tilläggsanslag för utökning av 2,0 skolledartjänster
Sammantaget sett har trycket ökat mycket på våra skolor då våra skolledare
och personalen håller på och utvecklar både sig själva och organisationen i
behovet att förstå vad integration innebär i deras praktiska vardag. Detta tar
tid och kräver ny kompetens. Trots att skolan under 2016 har fått ta del av de
extra kommunala integrationsresurserna så ser vi att det är ett absolut måste,
att skapa en långsiktighet i detta arbete. De extra resurserna omfattade dock
inte skolledarna och deras uppdrag i att planera, leda och fortbilda sin
personal kring integrationsfrågor. Skolledarna är den grupp som skall stå för
långsiktighet och garantera kvalitet i skolan.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 juni 2016, § 113
Barn- och utbildningsnämnden 7 juni 2016
Tjänsteutlåtande 2 juni 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till punkten 1 i förslag till beslut. Punkten
2 där förslag är att barn- och utbildningsnämnden beviljas budgetanslag för
2017 motsvarande 1,3 mnkr för ytterligare förstärkning av skolledartjänster
utgår eftersom den redan är beslutad av kommunfullmäktige, se § 48,
rambudget 2017, plan 2018-2019.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till punkten 1.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag som föreslår
kommunfullmäktige bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag
2016, för utökning av resurs med skolledartjänst, motsvarande 0,6 mnkr.
Punkten 2 där barn- och utbildningsnämnden beviljas budgetanslag för 2017
motsvarande 1,3 mnkr för ytterligare förstärkning av skolledartjänster utgår
eftersom den redan är beslutad av kommunfullmäktige, se § 48, rambudget
2017, plan 2018-2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 juni 2016
Kommunfullmäktige

Kf § 57 (forts)

Dnr 2016-000156

Tilläggsanslag för utökning av 2,0 skolledartjänster
Ordförande kommer att fråga på kommunstyrelsens förslag i punkten 1.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag i punkten 1 finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Fredrik Runfors, ekonom
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Hans Morén, kommuncontroller
Gertrud Engelin, ekonom

Justerandes sign
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner val av ledamöter och ersättare i
Jämtidrottshallen i Ås ABs styrelse, enligt följande;
Cristine Persson, C, ledamot
Maria Söderberg, C, ledamot
Anki Syversen, S, ledamot

Jannike Hillding, M, ersättare
Björn Hammarberg, M, ersättare
Jörgen Blom, V, ersättare

Cristine Persson, C, utses till ordförande i Jämtidrottshallen i Ås ABs
styrelse.
Maria Söderberg, C, utses till vice ordförande i Jämtidrottshallen i Ås
ABs styrelse.
2

Fredrik Olofssons, V, avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
godkänns.

3

Anki Syversens, S, avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen
godkänns.

_______________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Den 28 januari 2015 valde kommunstyrelsen ledamöter och ersättare till
Jämtidrottshallen i Ås ABs styrelse enligt följande;
Maria Söderberg, C, ledamot
Cristine Persson, C, ledamot
Anki Syversen, S, ledamot

Linus Kimselius, M, ersättare
Björn Hammarberg, M, ersättare
Jörgen Blom, V, ersättare

Den 27 januari 2016 valde kommunstyrelsen Jannike Hillding, M, som ny
ersättare istället för Linus Kimselius, M.
Dessa val skulle ha tagits av kommunfullmäktige.
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Förslag som läggs på mötet samt beslutsgång
Förslag till styrelse i Jämtidrottshallen i Ås ABs styrelse ser ut som följer;
Maria Söderberg, C, ledamot
Cristine Persson, C, ledamot
Anki Syversen, S, ledamot

Jannike Hillding, M, ersättare
Björn Hammarberg, M, ersättare
Jörgen Blom, V, ersättare

Efter fråga på ledamöter och ersättare var för sig finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller föreslagna ledamöter och ersättare i
Jämtidrottshallen i Ås ABs styrelse.
Cristine Persson, C, föreslås till ordförande.
Efter fråga på att välja Cristine Persson, C, till ordförande i Jämtidrottshallen
i Ås ABs styrelse finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Maria Söderberg, C, föreslås till vice ordförande.
Efter fråga på att välja Maria Söderberg, C, till vice ordförande i
Jämtidrottshallen i Ås ABs styrelse finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Fredrik Olofssons, V, har sagt ifrån sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning hos Länsstyrelsen är gjord.
_____
Anki Syversens, S, har sagt ifrån sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
_____
Val kvar att göra vid ett senare kommunfullmäktige
Ny ledamot i kommunstyrelsen istället för Anki Syversen, S.
_____
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Underlag för beslut
Avsägelser
_____
Kopia till
Bolagsverket
De som har sagt ifrån sig uppdrag
De valda
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
Kommunfullmäktige 28 september 2016
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Dnr 2016-000047

Meddelanden
1

Krokomsbostäder AB: protokoll från bolagsstämma 160519

2

Socialnämnden: 1600524, protokollsutdrag § 75, rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS 2016, kvartal 1

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

A

B

C

D

E

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. Motionen besvaras vid kommunfullmäktige den 28
september 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.
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Meddelanden
F
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H

I
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Dnr KS 2016/117
Motion – Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms
kommuns skolor. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för svar i fullmäktige senast den 28 september 2016.
Dnr KS 2016/124
Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett
långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/123
Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom
att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/125
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.
Dnr KS 2016/067
Medborgarförslag – Mötesplats i centrala Krokom där människor i olika
åldrar kan mötas för olika aktiviteter och gemenskap.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för svar i
fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
Dnr KS 2016/138
Medborgarförslag – Nyhetsbrev/information via sms, korta
mobiltelefonmeddelanden. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
Dnr KS 2016/164

L
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Motion – Återträffar för kommunens utflugna unga. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017.
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Dnr 2016-000047

Meddelanden
Dnr KS 2016/165
M Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017.
_____
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Dnr 2016-000053

Avslutning
Ordförande önskar alla en trevlig sommar med förslag på olika besöksmål i
Jämtland.
_____
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Ledamöter
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Närvaro

Omröstningar
§ 48
§ 49

L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

E

Ja

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

E

Ja

Ja

E

Ja

Ja

E

Ja

Ja

§

Anteckningar

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

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

Kristdemokraterna:
Lena Persson (Michael Sandberg)
Michael Sandberg
Rune Mellergård
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 48
§ 49

L
L
L
L
L
L
L
L
(L)
L
L
L
L
E
E

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

E

Nej

Nej

L
L
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

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

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Eva-Britt Jonsson
Fredrik Olofsson
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Närvaro

Omröstningar
§ 48
§ 49

L
L

Ja
Ja

Ja
Ja

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
L

Avstår

Nej

Avstår

Nej

Vid upprop

36 L
7E

22 Ja
22 Ja
20 Nej 22 Nej
2 Avst
44
44

§

Anteckningar

Miljöpartiet - de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´
Marianne Hallsten

Sverigedemokraterna

43
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