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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 160

Dnr 2016-000018

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Dagens föredragningslista godkänns.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 161

Dnr 2016-000003

Informationer
*

Markanvisningsavtal
Tomas Nilsson, fastighetschef och Ulla Schill, samhällsbyggnadschef

*

Chefsutvecklingsprogram
Jonas Törngren, kommundirektör

*

Resultat per oktober
Jonas Törngren, kommundirektör

*

Långsiktig finansiell analys (Kyrkans lokal)
Öhrlings Pricewatherhousecoopers, PwC, Anneth Nyqvist
Förvaltningschefer och presidier deltar

*

Tågstopp i Nälden
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande

*

Medborgardialog Länstransportplanen
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande

_____
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 162

Dnr 2016-000238

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd, förskola
Rödön
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för etablering av 1avdelnings förskolemodul vid befintlig förskola på Rödön. Medel för
etableringen, ca 1,9 mnkr, tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme för diverse behov för barn- och utbildningsnämnden.
2

Kommunstyrelsen beslutar att de ökade driftskostnader (575 tkr/år) som
är förknippade med detta för 2017 finansieras inom barn- och
utbildningsnämndens befintliga rambudget.

3

Finansieringen för 2018 och framåt löses genom att barn- och
utbildningsförvaltningen enligt plan frånträder befintliga tillfälliga
lokaler i Sånghusvallen och Ås, vilket lösgör ekonomiskt utrymme.

4

Följande text läggs i början av femte stycket;
Projektet rätt till heltid innebär inte att alla nya tjänster per automatik
utannonseras som heltidstjänster. Är verksamhetens behov 60% tjänst
finansieras tjänsten till 60%. Rätt till heltid är ett personalpolitiskt mål
att organisera och erbjuda all personal heltidstjänster, inom rimlig tid.
____

Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2016-08-31 beslut om att begära
tilläggsanslag för utökning av förskoleplatser på Rödön då prognoserna visar
på ökade barngrupper. Frågan har därefter analyserats vidare inom både
Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen,
samt i dialog med Kommunstyrelsens presidium. Ett antal olika alternativ
har analyserats, och slutligen landade valet i att placera en hyresmodul som
inrymmer en förskoleavdelning i anslutning till befintlig förskola på Rödön.
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 162 (forts)

Dnr 2016-000238

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd, förskola
Rödön
Den investering som behöver aktiveras kopplat till detta avser etablering av
mark och anslutning inför placering av modulen. Medel för detta finns i
befintlig investeringsbudget.
Utöver detta innebär utökningen en ökad driftskostnad för
Samhällsbyggnadsförvaltningen, i form av hyra av modulen, för
fastighetsdrift och ökad personalkostnad för kost och lokalvård.
Samhällsbyggnadsnämnden äskar totalt 725 tkr för ökade driftskostnader.
Av detta är 390 tkr ökade personalkostnader. Detta motsvarar en utökning av
1,0 tjänst. Det egentliga behovet är 0,625 tjänst, men förvaltningen motiverar
sitt äskande på nivån 1,0 tjänst med att i det korta perspektivet finns små
möjligheter att inom ramen för konceptet ”rätt till heltid” hitta ledigt
utrymme i befintligt tjänsteunderlag för att svälja skillnaden mellan 1,0 tjänst
och 0,625 tjänst.
Projektet rätt till heltid innebär inte att alla nya tjänster per automatik
utannonseras som heltidstjänster. Är verksamhetens behov 60% tjänst
finansieras tjänsten till 60%. Rätt till heltid är ett personalpolitiskt mål att
organisera och erbjuda all personal heltidstjänster, inom rimlig tid. Därför
föreslås att kommunstyrelsen medger en ökning av driftskostnader enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag, minus 1,0-0,625 tjänst (vilket utgör en
skillnad med 150 tkr). Summa driftskostnadsökning blir alltså 725 tkr – 150
tkr = 575 tkr.
För Barn- och utbildningsnämndens del, innebär utökningen inte en ökad
bemanning under 2017, varför det inte föreligger något behov av ökade
ekonomiska resurser för nämnden, enligt dialog mellan
kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 162 (forts)

Dnr 2016-000238

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd, förskola
Rödön
När det kommer till kommunens möjliga finansiering av
driftskostnadsökningen, är våra möjligheter begränsade. Kommunens
resultatprognos för 2016 pekar på ett överskott på cirka 6 miljoner kronor.
Till det ska läggas att den ekonomiska utvecklingen inom främst
socialförvaltningen är fortsatt oroande. Krokoms kommuns budgeterade
resultat för 2017, efter uppdatering med senast kända skatteintäktsprognos,
stannar vid +6,8 mkr. Denna nivå ligger under 1%, som vi definierat som
den lägsta nivån för god ekonomisk hushållning. Det är dessutom på en lägre
nivå än den skillnad mellan våra verksamheters kostnader 2016 och
budgeterade kostnader som finns för 2017.
För åren 2018 och 2019 är de budgeterade resultaten +3,7 respektive +1,2
mnkr, med hänsyn tagen till senaste prognos. Detta innebär att kommunen
inte har någon ekonomisk buffert. Speciellt inte mot bakgrund av att vi har
en kostnadsutveckling inom främst socialförvaltningen som vi inte fullt har
under kontroll. Därför är en finansiering ur budgeterat resultat inte att
rekommendera.
Då ursprunget för begäran om tilläggsanslag kommer från barn- och
utbildningsnämnden, föreslås att driftskostnadsökningen för 2017 tas ur
nämndens ram. För 2018 och framåt kan driftskostnadsökningen, om
behovet kvarstår, finansieras genom att nämnden frånträder de tillfälliga
lokaler som man nyttjar i Sänghusvallen respektive centrala Ås enligt plan,
det vill säga inför 2018.
Underlag för beslut

Förslag till beslut, kommunstyrelsens ordförande 15 november 2016
Ordförandebeslut, samhällsbyggnadsnämnden 9 november 2016
Barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2016
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 162 (forts)

Dnr 2016-000238

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd, förskola
Rödön
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Maria Söderberg, C, föreslår i ändring i sitt eget förslag att kommunstyrelsen
beslutar i ärendet.
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg följande text, som läggs in i början av
femte stycket;
Projektet rätt till heltid innebär inte att alla nya tjänster per automatik
utannonseras som heltidstjänster. Är verksamhetens behov 60% tjänst
finansieras tjänsten till 60%. Rätt till heltid är ett personalpolitiskt mål att
organisera och erbjuda all personal heltidstjänster, inom rimlig tid.
Jörgen Blom, V, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång

Det finns ett förslag från kommunstyrelsens ordförande som föreslår att
kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för etablering av 1avdelnings förskolemodul vid befintlig förskola på Rödön. Medel för
etableringen, ca 1,9 mnkr, tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme för diverse behov för barn- och utbildnings-nämnden.
Kommunstyrelsen beslutar att de ökade driftskostnader (575 tkr/år) som är
förknippade med detta för 2017 finansieras inom barn- och
utbildningsnämndens befintliga rambudget. Finansieringen för 2018 och
framåt löses genom att barn- och utbildningsförvaltningen enligt plan
frånträder befintliga tillfälliga lokaler i Sånghusvallen och Ås, vilket lösgör
ekonomiskt utrymme.
Till det har kommit förslag med ändring om att det är kommunstyrelsen som
beslutar i ärendet. Det har också kommit förslag om tillägg i början av femte
stycket med; Projektet rätt till heltid innebär inte att alla nya tjänster per
automatik utannonseras som heltidstjänster. Är verksamhetens behov 60%
tjänst finansieras tjänsten till 60%. Rätt till heltid är ett personalpolitiskt mål
att organisera och erbjuda all personal heltidstjänster, inom rimlig tid.
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 162 (forts)

Dnr 2016-000238

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd, förskola
Rödön
Beslutsgång (forts)

Ordförande kommer först att fråga på ändring och tillägg och sist frågar hon
på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändring av beslutsinstans till kommunstyrelsen finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på tillägg i början av femte stycket, med tre meningar, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 163

Dnr 2016-000171

Nytt avtalsförslag JHT 2017-2019, basfinansiering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera JHT (Jämtland Härjedalen
Turism) verksamhetsåret 2017 med 190.774 kronor.
2.

Medel tas ur projektmedelsbudgeten.

Bakgrund
Krokoms kommun har sedan många år finansierat basfinansiering för JHT
(Jämtland Härjedalen Turism) och nuvarande avtal löper ut 2016-12-31.
Nivån på basfinansieringen baseras på innevånarantal men där Åre och
Härjedalens kommuner betalar lite mer.
Vi har fått en förfrågan från JHT (Jämtland Härjedalen Turism) om att
teckna ett treårigt avtal för åren 2017-2019 där nivån på basfinansiering är
190 774 kr år med en årlig indexuppräkning på 2 %.
Vi föreslår däremot att finansiera och teckna avtal med Jämtland Härjedalen
Turism med 190 774 kronor för enbart år 2017. Enligt önskemål på en
näringslivschefsträff ska styrelsen för JHT komma tillbaka till kommunerna
med förslag på en ny basfinansieringsmodell inför 2018 utifrån att det finns
en del frågetecken kring finansieringsnivåer och nytta. Ställningstagande om
finansiering 2018 och framåt får tas då vi har det underlaget.
Underlag för beslut
Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism, JHT (2016-07-04)
Medlemspolicy för Jämtland Härjedalen Turism
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Birger Backlund, S, Maria Jacobsson, S, Maria Söderberg, C, och Gabriella
Carlsson, S, yttrar sig.
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 163 (forts)

Dnr 2016-000171

Nytt avtalsförslag JHT 2017-2019, basfinansiering
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att finansiera JHT (Jämtland Härjedalen Turism) verksamhetsåret
2017 med 190.774 kronor. Medel tas ur projektmedelsbudgeten.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Hans Morén, kommuncontroller
Gertrud Engelin, ekonom
Näringslivsenheten
Jämtland Härjedalen Turism

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 164

Dnr 2016-000267

Framtidens turism i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen utvecklar sin turistservice i fler och nya kanaler och som ett
led i den satsningen stänger Turistbyrån i Krokomsviken.
2. Under våren 2017 tas en långsiktig strategi- och utvecklingsplan fram för
turismen tillsammans med turistnäringen.
3.

Upphandling av uppdrag för turistverksamheten 2017 enligt dokumentet
– Nu utvecklar vi besöksservice och turism i Krokom

4. Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen får i uppdrag att hyra ut
turistbyråns fastighet till extern aktör.

Bakgrund
Turismen växer, globalt och i Sverige. Turismen i Krokoms kommun utgör
inget undantag även om tillväxten är låg och inte alls lika hög som i mer
turistintensiva områden. Det finns dock en stor potential till utveckling som
vi måste ta till vara på. Vi ser att det arbetet kräver en omfattande förändring
och en gemensam bild hur vi framöver arbetar med turistfrågorna.
Turistbyrån
Besökarnas behov och dess förväntningar på service och tillgänglighet på
plats på destinationen har förändrats radikalt. I dag har 93 % av befolkningen
internet och 85 % av dessa använder sin smartphone för att hämta
information när de är på resande fot. Digitaliseringen omstrukturerar hela
branschen, vilket medfört att turistbyråns tidigare centrala roll som
informationsplats är förbi. Besökaren använder till största del digitala
kanaler för att få tips, inspiration och svar på sina frågor.
Besökarantalet till turistbyrån vid Krokomsviken har sjunkit kraftigt de sista
åren. Trenden är tydlig, besökare generellt använder mer och mer dator,
surfplatta och mobiltelefon för att själv söka upp turistinformation i stället
för att söka upp en turistbyrå. Vi föreslår att vi stänger Turistbyrån i
Krokomsviken och i stället utvecklar vi vår turistservice i fler och nya
kanaler. Vad gör vi då istället? Se dokumentet Bilaga 1
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 164 (forts)

Dnr 2016-000267

Framtidens turism i Krokoms kommun
Strategi- och utvecklingsplan
Vår turistnäring är i behov av utveckling. Hur kan kommunen skapa rätt
förutsättning för att den ska växa? Turistnäringen i kommunen efterfrågar ett
större kommunalt engagemang i turistfrågorna. En turiststrategi tar sin
utgångspunkt i hur den politiska viljan i frågan ser ut. Vilka
utvecklingsområden ska kommunen engagera sig i? Vad ska vi prioritera?
Vi föreslår att vi tillsammans med turistnäringen arbetar fram en långsiktig
strategi- och utvecklingsplan för turismen som blir en del av kommunens
pågående arbete med en tillväxt- och utvecklingsstrategi.
Avtal 2017
Avtalet med Turistkompaniet löper ut vid årsskiftet och kan inte ytterligare
förlängas. Vi föreslår att en ny upphandling av ett uppdrag görs som säkrar
de viktigaste funktionerna för turistverksamheten under 2017. I det
uppdraget ingår att arbeta vidare med och utveckla InfoPoints samt underhåll
av servicen med turistinformation (back office) se bilaga 2.
Arbetet med turiststrategiplanen kommer att ske parallellt under med det
externa uppdraget under 2017 och får visa vägen för hur vi ska prioritera och
organisera turistfrågorna från och med 2018 och framåt.
Underlag för beslut
Bilaga 1 Turistbyrån
Bilaga 2 Nu utvecklar vi besöksservice och turism
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att
kommunen utvecklar sin turistservice i fler och nya kanaler och som ett led i
den satsningen stänger Turistbyrån i Krokomsviken. Under våren 2017 tas
en långsiktig strategi- och utvecklingsplan fram för turismen tillsammans
med turistnäringen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 164 (forts)

Dnr 2016-000267

Framtidens turism i Krokoms kommun
Beslutsgång (forts)
Upphandling av uppdrag för turistverksamheten 2017 enligt dokumentet –
Nu utvecklar vi besöksservice och turism i Krokom. Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen får i uppdrag att hyra ut turistbyråns fastighet till
extern aktör.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Tomas Nilsson, fastighetschef
Näringslivsenheten
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare, för bevakning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 165

Dnr 2016-000219

Ansökan om kommunens medfinansiering i samband
med ansökan om investeringsbidrag Kluksgården,
Alsen, hos Boverket
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar medfinansiering för
renovering och ombyggnad av Kluksgården, Alsen, med maximalt
1.211.250 kronor.
2.

Medfinansieringen finansieras genom att ta i anspråk delar av tidigare
reserverade, redan kostnadsförda, medel för bidrag till föreningslokaler.

3.

En förutsättning för medfinansieringen är att Boverket beviljar
Västbygdens byalag investeringsbidrag enligt aktuell ansökan.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Västbygdens byalag ansöker om 1.211.250 kronor i kommunal
medfinansiering för åtgärder på totalt 4.037.500 kronor. Åtgärderna avser
renovering och ombyggnad av Kluksgården.
Byalaget har 4 gånger tidigare ansökt om kommunal medfinansiering för
liknande åtgärder och fått avslag de tre första gångerna. Vid senaste tillfället
medgav kommunfullmäktige kommunal medfinansiering med 1.354.500
kronor, fördelat på åren 2015-2017, under förutsättning att Boverket
beviljade ansökan, vilket inte blev fallet.
I byalagets ansökan till Boverket finns från kommunens tjänstemäns håll
inget som föranleder oss att vara tveksamma till projektet i sig. Ett
kompletterande möte med företrädare för byalaget har ägt rum, där vi fick
svar på vissa frågor.
Det är av vikt, att så långt möjligt, stötta engagemang och initiativ från
medborgare och föreningar i olika delar av kommunen för att möjliggöra
utveckling. Av detta skäl bör medfinansiering beviljas även om de
finansiella möjligheterna är begränsade.
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Dnr 2016-000219

Ansökan om kommunens medfinansiering i samband
med ansökan om investeringsbidrag Kluksgården,
Alsen, hos Boverket
Kommunens resultatprognos för 2016 pekar på ett överskott på cirka 6
miljoner kronor. Till det ska läggas att den ekonomiska utvecklingen inom
främst socialförvaltningen är fortsatt oroande. Krokoms kommuns
budgeterade resultat för 2017, efter uppdatering med senast kända
skatteintäktsprognos, stannar vid +6,8 mkr. Denna nivå ligger under 1%,
som vi definierat som den lägsta nivån för god ekonomisk hushållning. Det
är dessutom på en lägre nivå än den skillnad mellan våra verksamheters
kostnader 2016 och budgeterade kostnader som finns för 2017.
För åren 2016 och 2017 är de budgeterade resultaten +3,7 respektive +1,2
mnkr, med hänsyn tagen till senaste prognos. Detta innebär att kommunen
inte har någon ekonomisk buffert. Speciellt inte mot bakgrund av att vi har
en kostnadsutveckling inom främst socialförvaltningen som vi inte fullt har
under kontroll. Därför är en kommunal medfinansiering ur resultatet inte att
rekommendera.
Det finns dock tidigare reserverade, redan kostnadsförda medel för bidrag till
föreningslokaler som är outnyttjade. Detta beviljades av kommunfullmäktige
under 2014 till ett projekt som aldrig kom till stånd. Dessa medel uppgår till
knappt 1,6 mnkr. Mot bakgrund av kommunens utsatta ekonomiska läge, bör
beslut att ianspråkta detta fattas i kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 oktober 2016
Ansökan, Västbygdens byalag, 19 september 2016
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Ansökan om kommunens medfinansiering i samband
med ansökan om investeringsbidrag Kluksgården,
Alsen, hos Boverket
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beviljar medfinansiering för renovering och ombyggnad av Kluksgården,
Alsen, med maximalt 1.211.250 kronor. Medfinansieringen finansieras
genom att ta i anspråk delar av tidigare reserverade, redan kostnadsförda,
medel för bidrag till föreningslokaler. En förutsättning för medfinansieringen
är att Boverket beviljar Västbygdens byalag investeringsbidrag enligt aktuell
ansökan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000245

Revidering av avgift för tillståndsprövning, hantering
av explosiv vara
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar revidering av avgift för tillståndsprövning för
hantering av explosiv vara.

Bakgrund
När lag (2010: 1O 11) om brandfarliga och explosiva varor trädde ikraft
2010 var en av förändringarna i lagen att kommunerna övertog
polismyndigheternas uppgifter när det gällde tillståndsgivning och tillsyn av
explosiva varor. Kommunerna fick också själva besluta var inom kommunen
dessa frågor skulle hanteras och för kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen,
Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund blev Jämtlands
Räddningstjänstförbund tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Då Jämtlands Räddningstjänstförbund i samband med detta tog fram
blanketter, beslutsmallar och dylikt utgick förbundet (liksom majoriteten av
Sveriges kommuner/räddningstjänster) från förlagor som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) hade tagit fram. I dessa förlagor
förekom begreppen "förvärv" och "handel". Dessa begrepp finns dock inte
dagens lagstiftning utan hade hämtats från äldre blanketter och beslutsmallar
från Polismyndigheten. Att dessa två begrepp olyckligtvis hade smugit sig in
i MSBs förlagor uppmärksammades för något år sedan och MSB
uppdaterade då sitt material. Jämtlands Räddningstjänstförbund valde dock
att inte förändra sina underlag vid denna tidpunkt då en förändring av
underlagen innebär ett visst arbete och att det i närtid förväntades komma en
ny föreskrift som även den skulle innebära att uppdateringar skulle behöva
göras.
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Dnr 2016-000245

Revidering av avgift för tillståndsprövning, hantering
av explosiv vara
Ovan nämna föreskrift, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2016:3), trädde i kraft
1juni 2016. I samband med att information, blanketter, beslutsmallar m.m.
uppdaterades p.g.a. ändringarna i denna föreskrift togs även begreppen
"förvärv" och "handel" bort och ersattes med "användning" och
"saluföring/överlåtelse" vilka är de begrepp som MSB förordar och de
definitioner som även finns i lagstiftning.
För att genomgående få samma nomenklatur i allt material behöver dock
även presentationen av avgiften revideras. Det handlar inte om en förändring
av själva taxan (900 kr/timma) utan endast om en revidering av typärenden
(d.v.s. ärenden där tidsåtgången får handläggning i normalfallet är känt) med
avseende på begrepp och utformning. Begreppet "handel" ersätts mer eller
mindre rakt av med "saluföring/överlåtelse" men mellan "förvärv" och
"användning" kan inte likamedstecken sättas på samma sätt och detta innebär
att ett antal typärenden föreslås tillkomma får att täcka in de ärendetyper som
i normalfallet hanteras. Skrivningen om övriga och speciella fall föreslås
också finnas kvar även om denna möjlighet till annan avgift än de i
typärendena nyttjas mycket sparsamt.
Revideringen handlar inte om någon förändring av själva taxan (900
kr/timma) utan endast om en förändring i presentationen av olika
typärenden.
Underlag för beslut
Protokollsutdrag Räddningstjänstförbundet 2016-09-21
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar revidering av avgift för tillståndsprövning för hantering av explosiv
vara.
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Dnr 2016-000245

Revidering av avgift för tillståndsprövning, hantering
av explosiv vara
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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IT-strategi
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar IT-strategi för Krokoms kommun med
nedanstående ändring och tillägg.
2

Stycke tre i förordet som börjar med ”Användningen av IT…”, inleds
med; - Väl fungerande IT-system i kommunens förvaltningar och
nämnder krävs för att kunna bedriva kostnadseffektiva och
ändamålsenliga verksamheter.

3

Stycke två i förordet, som börjar med ”För att vara …”, läggs sist.

4

Avsnitt ”Avgränsning”, sidan 7, kompletteras med en hänvisning till det
dokument som behandlar driftsäkerhet samt datasäkerhet och är under
framtagande.
______

Bakgrund
Den gällande IT-strategin från 2013 bedöms vara i behov av omarbetning
och under hösten har ny IT-strategi utarbetats, på uppdrag av kanslichef Sara
Anselmby. Skälen till omarbetning kan hittas i att gällande IT-strategi
bedöms sakna tydligt formulerat mål och innehåller
organisationsbeskrivningar och riktlinjer som behöver revideras med jämna
mellanrum för att vara aktuella. Utöver dessa skäl är det viktigt att ta hänsyn
till att användning av IT kan bidra till nya sätt att utforma lösningar för
utförande av välfärdstjänster (e-hälsa, digitala hjälpmedel), demokrati
(transparent förvaltning, system för dialog med beslutsfattare) effektivare
förvaltningsarbete (anmälan, kommunikation och handläggning av ärenden)
med mera, vilket innebär att en ny IT-strategi kan medverka till att befästa
synen på IT som ett verktyg för verksamhetsutveckling.
Den utarbetade IT-strategin innehåller syfte, mål - direkt kopplat till
kommunens budgetdokument, beskrivning av centrala verksamhetsområden
(eHälsa och eFörvaltning) för genomförandet av IT-strategin samt
framgångsfaktorer som är av vikt för realisering av strategin.
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Dnr 2016-000249

IT-strategi
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 26 september 2016
Förhandlingsprotokoll Cesam den 22 september 2016
IT-strategi
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår i tillägg att stycke tre i förordet inleds med;
Väl fungerande IT-system i kommunens förvaltningar och nämnder krävs för
att kunna bedriva kostnadseffektiva och ändamålsenliga verksamheter.
Björn Hammarberg, M, förslår i ändring att stycke två flyttas sist.
Björn Hammarberg, M, föreslår i tillägg att avsnitt ”Avgränsning”, sidan 7,
kompletteras med en hänvisning till det dokument som behandlar
driftsäkerhet samt datasäkerhet och är under framtagande.
Gabriella Carlsson, S, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
IT-strategi för Krokoms kommun.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Åke Wilhelmsson, utvecklingschef för ändring och tillägg i IT-strategin.
Efter revidering skickas IT-strategin till diariet som i sin tur skickar ut kopia
Kommunikationsenheten, inklusive IT-strategi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

16 november 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 168

Dnr 2016-000260

Begäran om igångsättningstillstånd för inköp av ny
bokbuss
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för barn- och
utbildningsnämndens inköp av bokbuss.
Barn- och utbildning blev 2015 beviljade och tilldelade 3.700.000 kronor i
investeringsmedel för inköp av en ny bokbuss. Efter det har en förstudie
gjorts med bland annat studiebesök p ett antal orter i landet för att säkerställa
vilka krav och behov som skulle ställas i ett förfrågningsunderlag.
Upphandling av bokbuss har pågått under tiden 160628-160824. Den offert
som bäst motsvarar ställda krav kostar 550.000 kronor mer än budgeterad
kostnad. Den kostnaden tas ur barn- och utbildningsnämndens ordinarie
investeringsbudget.
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 barn- och utbildningsnämndens inköp av
bokbuss.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Eva Fresk, bibliotekschef
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2016-000250

Framtidens äldreboende i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ger styrgruppen i uppdrag att ta fram förslag på
lösningar för framtida äldreboende fram till 2030 med slutredovisning
oktober 2017.
2

Kommunstyrelsen ger styrgruppen i uppdrag att ta fram en första
delrapport med målbild och tidplaner som möjliggör en första byggstart
våren 2018 som redovisas till fullmäktige december 2016.

Bakgrund
Socialförvaltningens uppdrag till boendeutredaren är att för kommunens
räkning utreda det samlade framtida behovet av boende för äldre såväl inom
socialtjänstens ram som inom ordinarie bostadsplanering.
Utredningen ska presentera underlag för beslut om investeringar i, placering
och utformning av nya särskilda boenden i Krokoms kommun med
anledning av en växande grupp äldre samt att presentera underlag för beslut
om inriktning och balans mellan olika boendeformer, hemtjänst och
hemsjukvård.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 oktober 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, Jörgen Blom, V, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger
styrgruppen i uppdrag att ta fram förslag på lösningar för framtida
äldreboende fram till 2030 med slutredovisning oktober 2017.
Kommunstyrelsen ger styrgruppen i uppdrag att ta fram en första delrapport
med målbild och tidplaner som möjliggör en första byggstart våren 2018
som redovisas till fullmäktige december 2016.
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Framtidens äldreboende i Krokoms kommun
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Kopia till
Styrgruppen för framtidens äldreboende i Krokoms kommun
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Dnr 2016-000149

Delårsrapport per augusti 2016, Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2016.
Bakgrund
Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2016.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +5.149 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +3.100 tkr för år 2016, att jämföras
med ett budgeterat nollresultat.
Förbundets revisorer bedömer att:
-delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen,
- resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt för den ekonomiska förvaltningen,
- verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk
hushållning till övervägande del uppfylls.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 24 oktober 2016
Delårsrapport, Jämtlands Gymnasieförbund 26 september 2016
Revisorernas bedömning 7 oktober 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2016.
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Dnr 2016-000149

Delårsrapport per augusti 2016, Jämtlands
Gymnasieförbund
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
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Dnr 2016-000259

Verksamhetsplan 2017, kommunledningsförvaltningens
arbete med kommunövergripande frågor
Kommunstyrelsens beslut
1 Verksamhetsplan 2017 godkänns som modell för hur kommundirektören
och hans ledningsgrupp skall arbeta med kommunövergripande frågor
med utgångspunkt i det av kommunfullmäktige beslutade
budgetdokumentet.
2

Verksamhetsplanen är versionsnumrerad och kan därför förändras under
verksamhetsåret utifrån händelseutveckling.

3

Kommundirektören återrapporterar regelbundet till kommunstyrelsen hur
arbetet fortlöper.

Bakgrund
Krokoms kommun har behov av utökad samordning av
kommunövergripande frågor och under våren påbörjade därför
kommunledningsgruppen (KLG) ett arbete med en gemensam
verksamhetsplan. Modellen bygger på att KLG tolkar den politiska
viljeinriktningen utifrån budget 2017 som beslutats i kommunfullmäktige.
Tolkningen faller ut i ett gemensamt förhållningssätt med tillhörande
beteende och i ett antal gemensamma aktiviteter som varje förvaltning har att
hantera. Samordning sker i KLG och återrapportering/uppföljning i
kommunstyrelsen.
Planen är ett arbetsredskap för KLG för att optimera resurser och styra åt
samma håll och kan revideras utifrån nya kunskaper och händelser. Av detta
skäl är den versionsnumrerad.
Våren 2017 påbörjas arbetet med verksamhetsplan 2018 vilken skall
utvecklas i takt med budgetarbetet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 oktober 2016
Verksamhetsplan 2017 ver.11
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Verksamhetsplan 2017, kommunledningsförvaltningens
arbete med kommunövergripande frågor
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att verksamhetsplan 2017
godkänns som modell för hur kommundirektören och hans ledningsgrupp
skall arbeta med kommunövergripande frågor med utgångspunkt i det av
kommunfullmäktige beslutade budgetdokumentet. Verksamhetsplanen är
versionsnumrerad och kan därför förändras under verksamhetsåret utifrån
händelseutveckling. Kommundirektören återrapporterar regelbundet till
kommunstyrelsen hur arbetet fortlöper.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
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Dnr 2016-000138

Medborgarförslag - Nyhetsbrev/information via sms,
korta mobiltelefonmeddelanden
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med nedanstående.

Bakgrund
Medborgarförslaget föreslår att kommunen inrättar en tjänst dit medborgare
kan anmäla sig för någon form av utskick (e-mail/sms) för att snabbt kunna
ta del av information vid exempelvis vattenläckor eller dylikt.
Svar på medborgarförslaget
Förslaget är mycket intressant. Vägar för ett snabbare och smidigare sätt att
förmedla information, till kommuninvånare och företag, kommer att
undersökas.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 11 november 2016
Medborgarförslag 12 maj 2016
Förslag som läggs på mötet
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
besvarar medborgarförslaget med text som framgår under ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Medborgarförslag - Nyhetsbrev/information via sms,
korta mobiltelefonmeddelanden
Kopia till
Förlslagsställare
Kommunikationsenheten
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Dnr 2016-000125

Medborgarförslag - Mötesplats i centrala Krokom där
människor i olika åldrar kan mötas för olika former av
aktiviteter och gemenskap
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar, utifrån omfattning på förslaget, att det
ingår som en del i arbetet med tillväxt- och utvecklingsstrategin där
bland annat föreningars roll och bostads- och lokalförsörjningsplaner
ingår. Just nu är lokal för läxhjälp löst.

Bakgrund
I april 2016 lämnades ett medborgarförslag där behovet av en gemensam
mötesplats i centrala Krokom där människor i olika åldrar kan mötas för
olika former av aktiviteter och gemenskap. Lokalen måste rymma 20-50
personer och kunna innehålla aktiviteter som innefattar både sittande och
rörelser.
Tanken är att föreningar och kommunen i samarbete skall svara för driften
och öppethållandet.
Den nyligen tillskapade ”Magneten” fyller vissa delar av detta behov men
inte alla. Kommunen gör för närvarande en översyn över kommunägda
administrativa lokaler i Krokom centrum och kommunhuset för att hitta den
mest ändamålsenliga placeringen av kommunens personal. I detta arbete
kommer även olika lokalalternativ för medborgarförslaget belysas.
Samtidigt ska kommunstyrelsen ta fram en långsiktig plan för tillväxt- och
utveckling där bland annat föreningars roll i hela kommunen är ett viktigt
perspektiv. Att föregå denna strategi där andra föreningars behov vägs
samman i ett tillväxtsammanhang vore olyckligt.
Behovet av lokal för läxhjälp har varit mer akut. Just nu är lokal för läxhjälp
löst efter dialog med Räddningstjänsten om att få tillgång till brandstationens
konferensrum.

Justerandes sign
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Dnr 2016-000125

Medborgarförslag - Mötesplats i centrala Krokom där
människor i olika åldrar kan mötas för olika former av
aktiviteter och gemenskap
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, Jannike Hillding, M, och Niklas Rhodin, S, yttrar
sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att, utifrån omfattning på förslaget, förslaget ingår som en del i
arbetet med tillväxt- och utvecklingsstrategin där bland annat föreningars
roll och bostads- och lokalförsörjningsplaner ingår. Just nu är lokal för
läxhjälp löst.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr 2016-000164

Motion - Återträffar för kommunens utflugna unga
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med text som framgår under
rubriken ”Svar på motionen”.
_____

____

Kommunstyrelsens beslut
1 En ny mening i stycke två, läggs till efter tredje meningen, under
rubriken ”Svar på medborgarförslaget” med följande;
Kommunen bör undersöka förutsättningarna för att informera om de
möjligheter som finns i Krokoms kommun i samband med Storsjöyran,
liksom vid olika ”hemvändaraktiviteter”.
2

Ordet speciell läggs till framför ordet inbjudan i meningen efter.

3

En mening läggs till i slutet av sista stycket som lyder;
Det finns goda skäl att framöver mer aktivt visa att Krokoms kommun är
en bra plats att bo, arbeta och driva företag i.
_______

Bakgrund
Motionen föreslår mot bakgrund att Krokoms kommun inbjuder de unga som
flyttat från kommunen till en återträff tio år efter att de slutat årskurs 9.
Svar på motionen
Under en dag kan företrädare för kommunen, för näringslivet och
föreningslivet informera om arbets- och bostadsmöjligheter runt om i
kommunen, liksom om förskolor, skolor, kultur- och föreningsliv.
Förslaget är mycket gott och skulle bidra till en positiv bild av kommunen.
Idag arrangeras en del regionala aktiviteter utifrån samma syfte. Bland annat
i samband med Storsjöyran. Kommunen bör undersöka förutsättningarna för
att informera om de möjligheter som finns i Krokoms kommun i samband
med Storsjöyran, liksom vid olika ”hemvändaraktiviteter”.
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Dnr 2016-000164

Motion - Återträffar för kommunens utflugna unga
Sannolikheten för att de utflugna skulle prioritera och bekosta en hemresa
utifrån en speciell inbjudan från kommunen är låg. Däremot kan aktiviteter
med liknande syfte arrangeras utifrån ett uppsökande perspektiv.
Krokoms kommun är i behov av en strategi som helhet kan bidra till ökad
inflyttning. Den tillväxt- och utvecklingsstrategi som är under beredning
kommer att innehålla avsnitt som bidrar till samma syfte. Kommunen har
idag ingen funktion som arbetar strategiskt med inflyttarfrågor. Vi föreslår
därför att liknande förslag eventuellt kan ses som verkställighet då strategin
för tillväxt och utveckling är beslutad. Det finns goda skäl att framöver mer
aktivt visa att Krokoms kommun är en bra plats att bo, arbeta och driva
företag i.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2016
Motion till Krokoms kommunfullmäktige den 13 juni 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg en ny mening i stycke två efter tredje
meningen, under rubriken ”Svar på medborgarförslaget” följande;
Kommunen bör undersöka förutsättningarna för att informera om de
möjligheter som finns i Krokoms kommun i samband med Storsjöyran,
liksom vid olika ”hemvändaraktiviteter”.
Maria Söderberg, C, föreslår att ordet speciell läggs till framför ordet
inbjudan i meningen efter.
Maria Söderberg, C, föreslår att en mening läggs till i slutet av sista stycket
som lyder;
Det finns goda skäl att framöver mer aktivt visa att Krokoms kommun är en
bra plats att bo, arbeta och driva företag i.
Niklas Rhodin, S, Jörgen Blom, V, Hans Åsling, C, och Maria Jacobsson, S,
yttrar sig.

Justerandes sign
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Dnr 2016-000164

Motion - Återträffar för kommunens utflugna unga
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar motionen med text som framgår under rubriken ”Svar på
motionen”.
Till det har kommit förslag till tre tillägg i svaret.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggen och sedan på förslaget i
övrigt.
Efter fråga på tilläggen, var för sig, finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller dessa.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån nedanstående förklarande
punkter, avslå motionen till förmån för den nationella strategi för
digitalisering av skolväsendet där programmering ingår i läroplanen.
__________________________________________________________
Bakgrund
Att motionen skyndsamt behandlas och tas upp till beslut
Svar 2016-05-27
Att IT-kunskap och programmering införd som ett utbildningsmoment
från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms kommuns skolor
IT-kunskap, digital kompetens ingår i skolans läroplan och ett pågående
utvecklingsarbete finns för att öka den i våra skolor, bland pedagoger och
elever.
Programmering kommer troligen att skrivas in i läroplanens kursplaner för
teknik, matematik och samhällskunskap och Skolverket kommer att
tillhandahålla kompetensutveckling. Lokalt kommer detta att organiseras och
stöttas av IT-pedagog.
Att satsningen genomförs from höstterminen 2016
Se svar ovan läroplanens kursplaner kommande revidering. Det är inte
praktiskt möjligt att genomföra en fullskalig satsning hösten 2016.
Att satsningen ses som ett pilotprojekt from höstterminen 2016 i den
mån en fullskalig satsning inte hinner fram.
Förvaltningen stödjer de initiativ som finns på skolorna. IT-pedagog kan
vara behjälplig i den mån det krävs fortbildning.
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Dnr 2016-000117

Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 22 september 2016, IT-pedagog
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens presidiums
förslag som är helt enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsens presidium som föreslår helt
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. Förslaget lyder;
Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån nedanstående förklarande punkter,
avslå motionen till förmån för den nationella strategi för digitalisering av
skolväsendet där programmering ingår i läroplanen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Niklas Rhodin, S, väljs för att följa åtagandena om barnens rättigheter
för styrelsens del, efter Rolf Lilja, S.
2

Niklas Rhodin, S, väljs som ombud till Kommuninvests
föreningsstämma, efter Rolf Lilja, S.

3

Niklas Rhodin, S, väljs till ersättare vid Naboers stämma, efter Rolf
Lilja, S.

4

Niklas Rhodin, S, väljs till ledamot i styrgrupp för boendeutredning,
efter Rolf Lilja, S.

5

Annika Hansson, S, väljs till ledamot i styrgrupp för boendeutredning,
istället för Anki Syversen, S.

6

Socialnämndens ordförande, C, väljs till styrgrupp för
boendeutredning.

7

Socialnämndens ordförande, C, väljs till ledamot i folkhälsorådet.

8

Socialnämndens ordförande, C, väljs till ledamot i styrgrupp för
familjerådgivning.
___

Ny ledamot för att följa åtagandena om barnens rättigheter, för styrelsens
del, ska väljas efter Rolf Lilja, S.
Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, för att följa åtagandena om
barnens rättigheter för styrelsens del, efter Rolf Lilja, S.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till att följa åtagandena om
barnens rättigheter, för styrelsens del, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Ny ersättare för ombud till Kommuninvests föreningsstämma ska väljas
efter Rolf Lilja, S.
Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, som ombud till
Kommuninvests föreningsstämma, efter Rolf Lilja, S.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, som ombud till Kommuninvests
föreningsstämma finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Ny ersättare till Naboers stämma ska väljas efter Rolf Lilja, S.
Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till ersättare vid Naboers
stämma, efter Rolf Lilja, S.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ersättare vid Naboers stämma
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Ny ledamot till styrgrupp för boendeutredning ska väljas efter Rolf Lilja, S.
Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till ledamot i styrgrupp för
boendeutredning, efter Rolf Lilja, S.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ledamot i styrgrupp för
boendeutredning finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Ny ledamot i styrgrupp boendeutredning ska väljas efter Anki Syversen, S.
Förslag finns om att välja Annika Hansson, S, till ledamot i styrgrupp för
boendeutredning, istället för Anki Syversen, S.
Efter fråga på att välja Annika Hansson, S, till ledamot i styrgrupp för
boendeutredning finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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Dnr 2016-000021

Valärenden
Ny ledamot ska väljas i styrgrupp boendeutredning för Centerpartiet.
Förslag finns om att välja socialnämndens ordförande, C, i styrgrupp för
boendeutredning.
Efter fråga på att välja socialnämndens ordförande, C, i styrgrupp för
boendeutredning finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Ny ledamot i folkhälsorådet ska väljas för Centerpartiet.
Förslag finns om att välja socialnämndens ordförande, C, till ledamot i
folkhälsorådet.
Efter fråga på att välja socialnämndens ordförande, C, till ledamot i
folkhälsorådet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Ny ledamot i styrgrupp för familjerådgivning ska väljas för Centerpartiet.
Förslag finns om att välja socialnämndens ordförande, C, till ledamot i
styrgrupp för familjerådgivning.
Efter fråga på att välja socialnämndens ordförande, C, till ledamot i
styrgrupp för familjerådgivning finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Ny ledamot ska föreslås i Naboers styrelse efter Anki Syversen, S.
Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om ny ledamot i Naboers styrelse
efter Anki Syversen, S.
_____
Kopia till
De valda
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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Dnr 2016-000020

Delegationsbeslut
1

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____

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

Dnr KS 16/214
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Bidrag till
Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN Östersund

Dnr KS 16/242
2 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, MedFinansieringsintyg Jämtlandsstråket
_____

Justerandes sign
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Meddelanden
1

2

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: ekonomirapporten oktober
2016 – om kommunernas och landstingens ekonomi samt
pressmeddelande 161005
Dnr 28
Naboer AB: VD brev kvartal 3, 2016

3

Statistiska Centralbyrån, SCB: 160929, Kommunalekonomisk utjämning
för kommuner, preliminärt utfall, år 2017

4

Statistiska Centralbyrån, SCB: 160929, Utjämning av LSS-kostnader
mellan kommuner, utjämningsåret 2017, preliminärt utfall

5

Statistiska Centralbyrån, SCB: 160929, Statsbidrag avseende förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2017,
preliminärt utfall

6

Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 160926, § 32,
Upphandling av budget- och prognosverktyg

7

Diskrimineringsombudsmannen, DO: information om byte av adress

8

Dnr KS 16/006
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 161004,
161010, 161025 och 161107

Dnr KS 16/008
9 SmåKom: nyhetsbrev 28 september 2016
Dnr KS 16/033
10 Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna: informationsoch prognosbrev, september 2016
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Dnr 2016-000019

Meddelanden
Dnr KS 16/036
11 Region Jämtland Härjedalen: minnesanteckningar samråd RKM 160916
Dnr KS 16/088
12 Region Jämtland Härjedalen: påskriven avsiktsförklaring i projekt
Yrkesspråk, ”Kompetenshöjning för framgångsrik integration”
Dnr KS 16/167
13 Socialnämnden: protokollsutdrag 161012, § 114, Revisionsrapport –
Granskning av socialnämndens ledning och styrning av ekonomin
Dnr KS 16/264
14 Kommunstyrelsens ordförande och trafikhandläggare: samrådssvar
161031 Järnvägsnätsbeskrivning 2018 till Trafikverket, Sänk inte
hastigheten på Mittbanan
_____
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Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter
A

B

C

D

E

F

Justerandes sign

Dnr KS 15/274
Motion – Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige
senast i april 2016. Motionen återremitterades vid fullmäktige den 27
april 2016. Besvaras i kommunstyrelsen 5 oktober och fullmäktige 26
oktober 2016
Dnr KS 15/321
Motion Mät skolelevers sjukfrånvaro
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast den 7 december 2016.
Dnr KS 16/046
Motion – Förskola med inriktning djur och natur.
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i
fullmäktige senast i februari 2017.
Dnr KS 16/075
Motion – Återinförande av verksamheten personliga ombud.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i fullmäktige
senast i februari 2017.
Dnr KS 2016/112
Motion – Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara
vegetarisk. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar
i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/117
Motion – Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms
kommuns skolor. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för svar i fullmäktige senast den 28 september 2016. Kommunstyrelsen
har återremitterat motionen som kommer för svar i kommunstyrelsen
den 16 november och fullmäktige 7 december 2016.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter
G

H

I

J

K

L

Justerandes sign

Dnr KS 2016/124
Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett
långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/123
Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom
att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/067
Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta platser
exempelvis vid rondeller, broar, gator och torg. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast
den 26 oktober 2016. Förslaget är återremitterat till
samhällsbyggnadsnämnden som återkommer till kommunstyrelsen den
16 november och fullmäktige 7 december.
Dnr KS 2016/125
Medborgarförslag – Mötesplats i centrala Krokom där människor i olika
åldrar kan mötas för olika aktiviteter och gemenskap.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för svar i
fullmäktige senast 7 december 2016.
Dnr KS 2016/164
Motion – Återträffar för kommunens utflugna unga. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017.
Kommunstyrelsens presidium remitterar motionen till näringsliv och
administrativa avdelningen som får ta fram ett gemensamt förslag till
svar på motionen.
Dnr KS 2016/165
Motion – Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i
juni 2017.
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Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter
Dnr KS 2016/204
M Medborgarförslag – Säker lekplats i Aspås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i mars 2017.
N

O

P

Q

R

Justerandes sign

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

T

U

V

X
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Dnr 2016/222
Medborgarförslag – Laddstationer för mobiltelefoner, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/224
Medborgarförslag – Möjlighet att använda e-legitimation i
kommunens
verksamheter i större utsträckning.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv
beslutar i ärendet senast i mars 2017. Presidiet har remitterat
medborgarförslaget till kanslichefen och ekonomichefen för
utredning.
Dnr 2016/225
Medborgarförslag – Öppen internetanslutning, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som
själv beslutar i ärendet senast i mars 2017. Medborgarförslaget har
remitterats till kanslichefen för utredning.
Dnr 2016/223
Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms
centrum. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/218
Medborgarförslag – Uppförande av torvkåta. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som i sin tur remitterar förslaget till
Samiskt förvaltningsområde för beslut i kommunfullmäktige senast
i april 2017. Presidiet har remitterat ärendet till kanslichefen som tar
det till samiskt samverkansråd.
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Dnr 2016/166
Medborgarförslag – Mötesplatser för ungdomar i centrala Krokom.
Ordförande meddelar remitteringen vid fullmäktiges möte.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande
i fullmäktige senast i april 2017. Presidiet har remitterat ärendet till
ungdomskultursamordnaren.
Dnr 2016/229
Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 2017. Presidiet har skickat medborgarförslaget
för utredning av vem/vilka som utreder ärendet.
Dnr 2016/232
Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017. Presidiet har remitterat motionen
till stadsarkitekten för utredning.
Dnr 2016/235
Medborgarförslag – Ärendehanteringssystem i kommunförvaltningen.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i april 2017. Presidiet har remitterat
medborgarförslaget till kanslichefen för utredning.
Dnr 2016/237
Motion – Omlokalisering av kommunala verksamheter. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017. Presidiet har remitterat motionen till
kommundirektören och kanslichefen för utredning.

Obehandlade revisionsrapporter
Den 9 november 2017 har inga nya revisionsrapporter inkommit.
_____
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