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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 133

Dnr 2016-000018

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 134

Dnr 2016-000003

Informationer
*

Delårsrapport per juni 2016
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, Sara Anselmby, kanslichef, övriga
förvaltningschefer deltar också

*

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl Ås, Freja
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Återrapport – Analysstöd socialnämnden
Jonas Törngren, kommundirektör. En återrapport görs vid
kommunstyrelsens möte den 5 oktober 2016.

*

Workshop kommunstyrelsens verksamhetsmål
Sara Anselmby, kanslichef, föredrar ärendet via Stratsys och sedan
arbetar kommunstyrelsen i grupper, med verksamhetsmålen.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig klockan 11.00-13.00 för partigrupper och
lunch, klockan 15.15-15.30, 15.50-16.05 och 16.30-16.40 för
överläggningar.
_____
Kopia till
Återrapport analys socialnämnden sker till kommunstyrelsen 5 oktober 2016

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 135

Dnr 2016-000209

Delårsrapport per juni 2016, kommunstyrelsens
verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner delårsredovisning för kommunstyrelsens
verksamheter 2016.
2

Sista stycket på sidan 1, i ekonomichefens tjänsteutlåtande i kommunens
delårsrapport, läggs till i bakgrunden.

3

I kommunstyrelsens § 137 föreslår kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige medger kommunstyrelsens verksamheter ett
budgetöverskridande med maximalt 1,3 mnkr för 2016.

4

En del redaktionella ändringar görs i dokumentet.

5

Översynen av bemanningspoolens verksamhet återrapporteras till
kommunstyrelsen den 5 oktober 2016.
______

Bakgrund
Kommunstyrelsens verksamheter presenterar i bifogad delårsredovisning
med måluppföljelse och verksamhetsberättelse för 2016.
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos för året på minus 2,2
mnkr. Det finns i huvudsak två verksamheter som bidrar negativt till denna
prognos. Dels den kommungemensamma bemanningspoolen som redovisar
en negativ prognos på -1,1 mnkr, dels IT-enheten med -1,3 mnkr. Det pågår
en utvärdering av bemanningspoolen. Den slutliga rapporten kommer att
vara klar i januari 2017, men eventuella åtgärder för att förbättra poolens
leveransförmåga, administration, debiteringsmodell mm kommer att
genomföras tidigare om och när det är lämpligt.
IT-enheten har under året tvingats till extra bemanning och att anlita
konsulter. Detta är kopplat till stor arbetsbelastning och höga sjuktal inom
enheten samtidigt som övriga verksamheters behov av enhetens stöd har
ökat.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 135 (forts)

Dnr 2016-000209

Delårsrapport per juni 2016, kommunstyrelsens
verksamheter
Underskottet för IT-enheten stämmer väl överens med det ramtillskott
förvaltningen har fått från 2017. Därför föreslås att Kommunstyrelsens
verksamheter för 2016 medges en budgetavvikelse motsvarande 1,3 mnkr.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 7 september 2016
Delårsredovisning 2016 - Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att stycke tre i ekonomichefens
tjänsteutlåtande för kommunens samlade delårsrapport 2016 läggs till under
bakgrunden.
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att punkten fem i ekonomichefens
tjänsteutlåtande för kommunens samlade delårsrapport 2016 läggs till i
beslutet så den får följande lydelse ”I kommunstyrelsens § 137 föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige medger kommunstyrelsens
verksamheter ett budgetöverskridande med maximalt 1,3 mnkr för 2016.”
Maria Söderberg, C, föreslår tillägg om att översynen av bemanningspoolens
verksamhet återrapporteras till kommunstyrelsen den 5 oktober 2016.
Jörgen Blom, V, föreslår vissa redaktionella ändringar i dokumentet.
Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner delårsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter 2016. Till
det har kommit förslag om att lägga till sista stycket på sidan 1, i
ekonomichefens tjänsteutlåtande i kommunens delårsrapport, i bakgrunden
samt tillägg med att i kommunstyrelsens § 137 föreslår kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige medger kommunstyrelsens verksamheter ett
budgetöverskridande med maximalt 1,3 mnkr för 2016. En del redaktionella
ändringar görs i dokumentet. Översynen av bemanningspoolens verksamhet
återrapporteras till kommunstyrelsen den 5 oktober 2016.

Justerandes sign
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6(47)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 135 (forts)

Dnr 2016-000209

Delårsrapport per juni 2016, kommunstyrelsens
verksamheter
Ordförande kommer först att fråga på tillägg och ändringar och sedan frågar
hon på förslaget i övrigt.
Efter fråga på tillägg och ändringar finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller dessa.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef
Kommunstyrelsen den 5 oktober för återrapport av översyn
poolverksamheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 136

Dnr 2016-000210

Delårsrapport per juni 2016, Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2016 för
Krokomsbostäder AB.
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2016.
* Intäkterna för första halvåret 2016 uppgår till cirka 51.209 tkr (50.399)
* Resultatet för perioden uppgår till cirka 4.890 tkr (5.228)
* Uthyrningsgrad, bostäder 99,39% (99,27%)
* Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 5.350 tkr (1.773)
* Genomsnittlig ränta för perioden: 1,28% (2,10%)
* Prognos helårsresultat enligt K3: 4.634 tkr (Budget 2016; 3.320 tkr)
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 september 2016
Delårsrapport, Krokomsbostäder AB 5 september 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, och Eva Ljungdahl, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna delårsrapport per juni 2016 för Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 136 (forts)

Dnr 2016-000210

Delårsrapport per juni 2016, Krokomsbostäder AB
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 137

Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2016, inklusive
rapport och prognos avseende nämndernas verksamhetsmål, med
nedanstående tilläggsbeslut.
2

Kommunfullmäktige medger en nedrevidering av resultatnivån i budget
2016 till +6,1 mnkr, d.v.s. i nivå med prognosen i delårsrapporten. Det
ger förutsättningar att komma in i ram 2017.

3

Kommunfullmäktige tillåter att under 2016 omdisponera de
prognostiserade överskott som redovisas för vissa budgetposter i
delårsrapporten till att täcka underskott för andra poster
(se beslutspunkterna 4-5).

4

Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsens verksamheter ett
budgetöverskridande med maximalt 1,3 mnkr för 2016.

5

Kommunfullmäktige medger socialnämnden ett budgetöverskridande
med maximalt 7,6 mnkr för 2016. Det motsvarar socialnämndens ram
2017.

6

Kommunstyrelsen aviserar att en omvärdering av beslutad rambudget
för 2017 kan behöva göras vid fullmäktiges möte i oktober eller
december.

7

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål på 2% kvarstår.

8

Samtliga verksamheter återrapporterar ekonomin med åtgärdslistor året
ut, till kommunstyrelsen.
______

Reservation
Rolf Lilja, S, Erika Öhlin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Niklas
Rhodin, S, och Jörgen Blom, V, anmäler reservation i beslutspunkterna 2
och 5 till förmån för egna förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)

Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar medge att socialnämnden ianspråktar
1,6 mnkr från integrationsverksamhetens överskott, samt medger barnoch utbildningsnämnden att ianspråkta 2,0 mnkr ur detsamma.
___
Bakgrund
Resultatprognosen för kommunen som helhet är sämre än budgeterat, och
även sämre än kommunens långsiktiga resultatmål.
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till
uppföljningen har en resultatprognos för helår 2016 upprättats och bokslut
efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är
+6,1 mnkr. Av detta uppgår hittills outnyttjad del (8,2 mnkr) av det extra
statsbidrag som betalades ut till landets kommuner i december 2015, och
vars ändamål var extra kostnader för åren 2015 och 2016 kopplat till
integration.
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos för året på minus 2,2
mnkr. Det finns i huvudsak två verksamheter som bidrar negativt till denna
prognos. Dels den kommungemensamma bemanningspoolen som redovisar
en negativ prognos på -1,1 mnkr, dels IT-enheten med -1,3 mnkr. Det pågår
en utvärdering av bemanningspoolen. Den slutliga rapporten kommer att
vara klar i januari 2017, men eventuella åtgärder för att förbättra poolens
leveransförmåga, administration, debiteringsmodell mm kommer att
genomföras tidigare om och när det är lämpligt.
IT-enheten har under året tvingats till extra bemanning och att anlita
konsulter. Detta är kopplat till stor arbetsbelastning och höga sjuktal inom
enheten samtidigt som övriga verksamheters behov av enhetens stöd har
ökat. Underskottet för IT-enheten stämmer väl överens med det ramtillskott
förvaltningen har fått från 2017. Därför föreslås att Kommunstyrelsens
verksamheter för 2016 medges en budgetavvikelse motsvarande 1,3 mnkr.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)

Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Socialnämnden lämnar en prognos för helåret som visar på ett underskott
med 12,3 mnkr. Inom denna prognos lämnar verksamheterna inom
integrationsområdet ett överskott med 7 mnkr, medan nämndens övriga
verksamheter totalt prognostiserar ett underskott med 19,3 mnkr. Med
anledning av detta har en extern resurs anlitats för att hjälpa oss med
analysen kring denna avvikelses olika delar och ursprung. Denna analys är
påbörjad men inte slutförd. En rapport kan lämnas vid kommunstyrelsens
möte den 5 oktober.
Det underskott som finns i prognosen för Barn- och utbildningsnämnden (0,9 mnkr) kan förklaras av merkostnader kopplat till integration (2,0 mnkr).
Även socialnämndens verksamheter utanför integration har kostnader som
direkt kan kopplas till integration (1,6 mnkr). Sammantaget för kommunen
innebär det att vårt arbete kopplat till integration skulle lämna en ekonomisk
prognos med ett överskott på cirka 3,4 mnkr för helåret (7-1,6-2=3,4). Denna
prognos är försiktigt (lågt) räknad med den information vi har idag. Vi
föreslår att dessa två nämnder medges att ianspråkta 2 respektive 1,6 mnkr ur
detta överskott.
Det innebär att Barn- och utbildningsnämndens uppdaterade resultatprognos
för helåret 2016 blir +1,1 mnkr, samt att socialnämndens underskott
(exklusive integration) stannar på 17,7 mnkr.
Överförmyndarnämnden har i sin prognos redan räknat med att debitera
socialnämnden för sina merkostnader kopplat till integration och
socialnämnden har tagit motsvarande hänsyn i sin prognos.
Socialnämnden har i beslut begärt av förvaltningsledningen att klara
kostnadsminskningar på 3 mnkr, att få tillgång till 1,6 mnkr ur överskottet
för integration och att begära tilläggsanslag med 14,6 mnkr, dvs resterande
del av det befarade underskottet för nämnden. Nämnden har utöver detta
givit förvaltningschefen i uppdrag att till nämndens möte i oktober redovisa
ytterligare förslag till åtgärder för att motverka ett underskott, både för 2016
och för att minska nämndens kostnader inför 2017.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)

Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
När det gäller nämndens begäran om tilläggsanslag är vårt förslag att utöver
det arbete som nu görs inom förvaltningen, att medge en budgetavvikelse för
nämnden under 2016 upp till en nivå som motsvarar tilldelad ram för
nämnden för 2017, d.v.s. 7,6 mnkr.
Övriga poster som avviker mer än marginellt från budget är skatteintäkter (-2
mnkr); kostnader för pensioner (-3,7 mnkr); interna poster/kapitaltjänst,
avskrivningar och räntekostnader (5,1+4,8+2,0=11,9). Dessutom finns som
nämndes inledningsvis 8,2 mnkr outnyttjat av det extra statsbidrag som
betalades ut i december 2015.
Sammantaget gör vi bedömningen att osäkerheten inför 2017 är oroande, av
flera skäl. Socialnämndens budgetavvikelser under 2016 kan tillsammans
med en osäker utveckling av budgetförutsättningar i övrigt innebära att
kommunens budget för
2017 kan behöva revideras. Vi vill därför att kommunstyrelsen aviserar att
en omvärdering av beslutad rambudget för 2017 kan behöva göras vid
fullmäktiges
möte i oktober eller december, kopplat till hur ekonomin för Socialnämnden
utvecklar sig, hur arbetet med omställningen inom kommunens
integrationsverksamheter fortlöper, kopplat till snabbt förändrade
förutsättningar, och med hänsyn tagen till kommande information i
skatteunderlagsprognosen tidigt i oktober samt eventuella nyheter i
regeringens budgetproposition i september.
När det gäller nämndernas återrapportering av Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat en sådan rapport i
delårsrapporten. En sammanhållen analys på kommunnivå hur nämndernas
måluppfyllelse gemensamt bidrar till att uppfylla kommunens mål saknas.
Ett antal av RI-målen mäts endast på årsbasis. En sammanhållen analys
kommer att lämnas i samband med årsredovisningen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)

Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår tillägg i punkten 2 med ”Det ger förutsättningar
att komma in i ram 2017.”
Maria Söderberg, C, föreslår tillägg i punkten 5 med ”Det motsvarar
socialnämndens ram 2017.”
Maria Söderberg, C, föreslår som ny punkt 7 att ”Kommunfullmäktiges
långsiktiga mål på 2% kvarstår.”
Maria Söderberg, C, förslår som ny punkt 8 att ”Kontinuerlig återkoppling
sker, av arbetet, till kommunstyrelsen där alla verksamheter ska se över sina
kostnader och intäkter.
_____
Ajournering begärs klockan 15.15-15.30.
_____
Ajournering begärs klockan 15.50-16.05.
_____
Maria Jacobsson, S, föreslår i ändring i punkten 2 att alla kommunens
verksamheter ska bidra till att nå kommunens budgetram 2016.
Maria Jacobsson, S, föreslår i ändring i punkten 5 att socialnämnden under
2016 ska anpassa resultatet till ram 2017.
Maria Jacobsson, S, föreslår tillägg i ny punkt 8 om att samtliga
verksamheter återrapporterar ekonomin med åtgärdslistor året ut, till
kommunstyrelsen.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag.
Hans Åsling, C, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)

Dnr 2016-000187

Delårsrapport per juni 2016, Krokoms kommun
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner delårsrapport per juni 2016, inklusive rapport och prognos
avseende nämndernas verksamhetsmål, inklusive tilläggsbeslut.
Till det har kommit förslag till ändringar och tillägg i punkterna 2 och 5 och
tillägg av två nya punkter.
Ordförande kommer först att fråga på ändringar och tillägg och sedan frågar
hon på grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på punkten 2, Maria Söderbergs, C, förslag med tillägg mot
Maria Jacobssons, S, förslag till ändring finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller Maria Söderbergs, C, förslag.
Efter fråga på punkten 5, Maria Söderbergs, C, förslag med tillägg mot
Maria Jacobssons, S, förslag till ändring finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller Maria Söderbergs, C, förslag.
Efter fråga på ny punkt 7 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
den.
Efter fråga på ny punkt 8, Maria Söderbergs, C, förslag mot Maria
Jacobssons, S, förslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller Maria
Jacobssons, S, förslag.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 138

Dnr 2016-000202

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås,
Krokoms kommun.
_________________________________________________________
Jäv
Maria Jacobsson, S, Hans Åsling, C, och Eva Ljungdahl, MP, anmäler jäv
och deltar därför inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar den 7 september 2016, § 68, att
godkänna detaljplan för Ås-Hov 1:13 och skicka planen vidare till
kommunfullmäktige för antagande.
Krokomsbostäder AB har ansökt om en planändring av detaljplan för ÅsHov 1:13, laga kraft den 13 mars 1997. De önskar öka exploateringsgraden
samt öka antalet tillåtna våningar.
Avsikten är att uppföra tre stycken femvåningshus där två av husen placeras
mot Nyhemsvägen och ett hus placeras mot Åsvägen. Parkeringar och förråd
avses uppföras i östra delen av planområdet mot lokalgatan som ska
anläggas.
Planförslaget har varit ute för granskning under tiden 3 juni – 31 juli 2016.
Ett flertal synpunkter över planförslaget har inkommit, vilka sammanställts i
ett utlåtande.
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser för utökat
planförfarande (2010:900 SFS 2014:900).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 138 (forts)

Dnr 2016-000202

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås, Krokoms kommun
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 7 september 2016, § 68
Ansökan inkommen den 2 mars 2015.
Beslut om planbesked den 28 april 2015, samhällsbyggnadsnämnden, § 51
Beslut om samråd den 19 oktober 2015, samhällsbyggnadsnämnden, § 92
Beslut om granskning den 25 april 2016, samhällsbyggnadsnämnden, § 43
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige antar detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 139

Dnr 2016-000198

Sammanträdesdagar 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar 2017, för sin del.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner sammanträdesdagar för presidiet och
styrelsen för 2017.
2

Budgetprocessen, presenteras vid kommunstyrelsens möte den 5 oktober
2016, utifrån de dagar som här beslutas.
___

Kommunstyrelsen
Torsdag 26 januari
Onsdag 8 februari
Onsdag 22 mars
Onsdag 12 april
Torsdag 4 maj
Tisdag 23 maj
Onsdag 7 juni

(grovt, ekonomiskt utrymme 2018)
Bokslutsinfo inkl KBAB
Prel årsredovisning
Årsredovisning
Information rambudget samt kvartalsrapport
Rambudget 2018

Onsdag 30 augusti
Onsdag 13 september
Torsdag 5 oktober
Onsdag 15 november
Torsdag 30 november

Information delår, kort
Halvårsuppföljning

Kommunfullmäktige
Onsdag 22 februari
Torsdag 27 april
Onsdag 14 juni
Onsdag 27 september
Torsdag 26 oktober
Onsdag 6 december

Justerandes sign

Kommunbudget 2017 presenteras
Årsredovisning
Rambudget 2018
Delårsrapport

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 139 (forts)

Dnr 2016-000198

Sammanträdesdagar 2017
Kommunstyrelsens presidium
Tisdag 10 januari
Tisdag 17 januari
Måndag 23 januari
Måndag 30 januari
Onsdag 15 februari
Måndag 27 februari
Måndag 13 mars
Måndag 3 april
Tisdag 11 april
Måndag 24 april
Måndag 8 maj
Måndag 15 maj
Måndag 29 maj
Måndag 12 juni
Onsdag 9 augusti
Tisdag 22 augusti
Måndag 4 september
Måndag 18 september
Måndag 2 oktober
Måndag 9 oktober
Måndag 23 oktober
Tisdag 7 november
Måndag 20 november
Måndag 11 december
Regionfullmäktige, sammanträdesdagar 2017
13-14 februari
25-26 april
20-21 juni
24-25 oktober
28-29 november
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Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 139 (forts)

Dnr 2016-000198

Sammanträdesdagar 2017
Regionstyrelsen, sammanträdesdagar 2017
24-25 januari
28 februari-1 mars
28-29 mars
2-3 maj
30-31 maj
29 augusti
3-4 oktober
7-8 november
12 december
Regionens samverkansråd, sammanträdesdagar 2017
16 januari
20 mars
10 april
22 maj
21 augusti
25 september
6 november
4 december
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att budgetprocessen, presenteras vid
kommunstyrelsens möte den 5 oktober 2016, utifrån de dagar som här
beslutas.
Jörgen Blom, V, och Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anta föreslagna sammanträdesdagar för 2017. Till
det har kommit tilläggsförslag om att budgetprocessen presenteras vid
kommunstyrelsens möte den 5 oktober 2016 utifrån de dagar som här
beslutas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 139 (forts)

Dnr 2016-000198

Sammanträdesdagar 2017
Ordförande frågar på grundförslaget tillsammans med tillägget och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Nämndsekreterare
Ulla Eriksson, webbredaktör
Kommunfullmäktige
Jämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Verksamhetschefer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 140

Dnr 2016-000195

Förvärv av fastigheten 2:242 (f d Bygg & Färg) via
bolagsförvärv
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner att Krokomsbostäder AB förvärvar
fastigheten Hissmoböle 2:242 via bolagsförvärv för en kostnad om totalt
2.600 tkr. Förvärvet finansieras via nyupplåning.
___
Jäv
Maria Jacobsson, S, Hans Åsling, C, och Eva Ljungdahl, MP, anmäler jäv
och deltar därför inte i handläggningen av ärendet.
_____
Under 2013 färdigställde och flyttade Krokomsbostäder AB till en egen
fastighet för att lösa den trångboddhet som fanns inom kommunkoncernen.
Kommunen vill nu utöka sin förhyrning av hela fastigheten där nu
Krokomsbostäder AB håller till. Med anledning av det har bolaget ställt
frågan till ägaren av fastigheten Hissmoböle 2:242 om möjlighet till att
förvärva fastigheten för bolagets egna verksamheter då bolaget redan idag
hyr lokal i byggnaden för sin fältpersonal. Att samla bolagets samtliga
verksamheter i en byggnad skulle ge Krokomsbostäder AB flera positiva
synergier.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, Krokomsbostäder ABs förslag 5 september 2016, § 48,
som föreslår att kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten
Hissmoböle 2:242 via bolagsförvärv för en kostnad om totalt 2.600 tkr.
Förvärvet finansieras via nyupplåning.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 140 (forts)

Dnr 2016-000195

Förvärv av fastigheten 2:242 (f d Bygg & Färg) via
bolagsförvärv
Kopia till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 141

Dnr 2016-000174

Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar samverkanspartiernas, C, M, MP, KD, yttrande.
_______
Bakgrund
Från Regeringskansliet har inkommit remiss ”Regional indelning – tre nya
län (SOU 2016:48).
Remissvar ha inlämnats av samverkanspartierna, C, M, MP, KD, samt av
Socialdemokraterna.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas remissvar.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas remissvar.
Eva Ljungdahl, MP, föreslår bifall till samverkanspartiernas remissvar.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas remissvar.
Beslutsgång
Det finns två förslag till remissvar, ett från samverkanspartierna, C, M, MP,
KD, och ett från Socialdemokraterna.
Ordförande kommer att ställa de två remissvaren mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller samverkanspartiernas remissvar.
Omröstning begärs
De som bifaller på samverkanspartiernas remissvar röstar Ja
De som bifaller Socialdemokraternas remissvar röstar Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 141 (forts)

Dnr 2016-000174

Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Omröstning
Maria Söderberg, C, ordf
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordf
Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf
Hans Åsling, C
Karin Wallén, C
Jannike Hillding, M
Eva Ljungdahl, MP
Lena Persson, KD
Erika Öhlin, S
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Niklas Rhodin, S
Jörgen Blom, V

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 Ja

5 Nej

1 Avstår

Med 7 Ja 5 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller samverkanspartiernas remissvar.
_____
Kopia till
Finansdepartementet i elektronisk form till
fi.registrator@regeringskansliet.se både i word och pdf-format. I
remissvaren ska Finansdepartementets dnr Fi2016/02568/K anges
Inklusive samverkanspartiernas remissvar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 142

Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige höjer från och med 1 oktober 2016 taket i maxtaxan
för avgifter enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård.
Maxtaxan per månad höjs till 0,5392 gånger prisbasbeloppet dividerat
med 12, vilket 2016 är 1 990 kronor för hemtjänst och dagverksamhet
samt kommunal hälso- och sjukvård.
Maxtaxan per månad höjd till 0,5539 gånger prisbasbeloppet dividerat
med 12, vilket 2016 är 2 044 kronor för bostad i särskilt boende.
Bakgrund
Kommunen får enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter för
bland annat för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och för
annan liknande social tjänst. Avgifterna får dock inte överskrida kommunens
självkostnader. Kommunen får också ta ut vårdavgifter för kommunal hälsooch sjukvård enligt 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga
medel av sin inkomst för normala levnadskostnader och fastställa det s.k.
avgiftsutrymmet.
Enligt Socialdepartementet (Ds 2015:23) har hemtjänstavgifternas bidrag till
kommunernas kostnadstäckning minskat. För tio år sedan täckte
hemtjänstavgifterna cirka fem procent av kommunernas kostnader för
hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning
under fyra procent.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 142 (forts)

Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Regeringen har velat ge kommunerna möjlighet att tillämpa en högre gräns
för dels avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet
samt kommunal hälso- och sjukvård. Dels avgifter för särskilt boende som
inte omfattas av hyreslagen. Regeringen har därför beslutat om en höjning av
högkostnadsskydden i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i
ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård. Regeringen har samtidigt beslutat att det så kallade kommunala
utjämningsbidraget kommer för 2016 att minska med 148 miljoner kronor
per år (Ds 2015:23).
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 maxtaxan öka intäkten med 152 104 kronor per år.
Kommunen kan således, med förändringen i maxtaxan ej kompensera sig
fullt ut för förändringen i utjämningsbidraget utan går back 67 896 kronor.
Av promemorian (Ds 2015:23) framgår att i Sverige som helhet väntas cirka
78 000 personer med hemtjänst få högre avgifter. Totalt hade drygt 302 000
personer 65 år och äldre hemtjänst 2013. Motsvarande antal för personer
under 65 år var cirka 21 000 personer. Det är 195 000 kvinnor och 107 000
män 65 år eller äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i ordinärt
boende vilket också leder till att det är fler kvinnor än män som kommer att
betala höjd avgift. Nära tre av fyra eller 74 procent berörs inte av det höjda
avgiftstaket. Det är personer som har en inkomst och i förekommande fall
bostadstillägg som tillsammans ger dem ett avgiftsutrymme som är lägre än
den hittilsvarande högsta avgiften, 1 780 kronor per månad. Det framgår
även att ökningen av hemtjänstavgifterna till följd av förslagen kan vara
större än ökningen av den disponibla inkomsten utifrån ökningen av
bostadstillägget. Detta är fallet för cirka 64 000 individer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 142 (forts)

Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Beslutet om en höjning av högkostnadsskyddet innebär att kommunerna har
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 ordinärt- och 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.
Krokoms kommuns ökade intäkt på 154 104 kronor per år vid en förändring
av maxtaxan, är beräknat utifrån uppgifter tagna ur verksamhetssystemet
VIVA, april månad 2016:
Hemtjänst
Beräkningen är gjord på 60 personer som har avgiftsutrymme 2640 kronor
per år. Skulle samma personer betala enligt den nya maxtaxan 1 990 kr,
innebär det en ökad intäkt med 9 950 kr per månad eller 119 400 kr per år.
Särskilt boende
Beräkning är gjord på 16 personer som har avgiftsutrymme 2 640 kronor per
år. Skulle samma personer betala enligt den nya maxtaxan 2044 kr, innebär
det en ökad intäkt med 2 725 kr per månad eller 32 704 kr per år.
De personer som inte har avgiftsutrymme, pensionärer med låga pensioner,
kommer inte att få högre avgift.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
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.
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 § socialtjänstlagen följer årets aktuella
prisbasbelopp (2016 44 300 kr).
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Kommunens intäkter från avgifter
Hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning har minskat. För tio år
sedan täckte hemtjänstavgifterna cirka fem procent av kommunernas
kostnader för hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till
kostnadstäckning under fyra procent. Kommunernas uttag av andra avgifter
av äldre personer och personer med funktionsnedsättning har ökat. Det kan i
särskilt boende handla om månadskostnad för kost, schabloniserade
kostnader för hyra av säng, husgeråd, tv, tidningar och hushållsel. I
hemtjänst kan det handla om avgifter för portionsförpackad mat,
distributionsavgift för sådan mat, installation av trygghetslarm och avgift för
utryckning till följd av larm. Hyra för bostad i särskilt boende regleras i
hyreslagen. Kommunernas externa äldreomsorgsrelaterade intäkter som
andel av äldreomsorgens totala kostnader uppgick 2013 enligt SCB:s
räkenskapssammandrag till 13,1 procent (se diagram 1).
Det är en något större andel jämfört med 2001, det år den s.k. maxtaxan i
äldreomsorgen infördes. Motsvarande andel var då 12,4 procent. Under
perioden 2001-2013 var andelen lägst 2005 med 11,8 procent och högst 2009
med 13,4 procent. Under perioden 2001 och 2013 har en viss omfördelning
mellan olika slag av intäkter skett. Intäkterna från ”taxor och avgifter” enligt
8 kap. 5 § socialtjänstlagen som regleras med den s.k. maxtaxans
högkostnadsskydd och förbehållsbelopp och som avser hemtjänst och
dagverksamhet har relativt sett blivit mindre. Samtidigt har ”övriga externa
intäkter” blivit större. Totalt ökade de kommunala intäkterna för
äldreomsorgen med drygt 3 miljarder kronor i löpande priser mellan 2002
och 2012 (se diagram 2) (Ds 2015:23).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 september 2016
Socialnämnden 29 augusti 2016, § 98
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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 avslag till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
_____
Ajournering begärs klockan 16.30-16.40.
_____
Rolf Lilja, S, föreslår avslag till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Karin Wallén, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
höjer, från och med 1 oktober 2016, taket i maxtaxan för avgifter enligt 8
kap. 5 § socialtjänstlagen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Maxtaxan per månad
höjs till 0,5392 gånger prisbasbeloppet dividerat med 12, vilket 2016 är 1
990 kronor för hemtjänst och dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård. Maxtaxan per månad höjd till 0,5539 gånger prisbasbeloppet
dividerat med 12, vilket 2016 är 2 044 kronor för bostad i särskilt boende.
Till det har kommit förslag till avslag.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
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Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Kommunstyrelsens beslut
1 Förslag till svar på motionen återremitteras med hänvisning till
motiveringen som framgår under rubriken –Förslag som läggs på mötet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Med anledning av inkommen motion (Kf § 18 Dnr 2016-000052), besvarar
barn- och utbildningsförvaltningen att det utifrån skolans läroplan och en
strategi tagen i BUN 2014 pågår ett utvecklingsarbete i Krokoms kommuns
skolor. Strategin syftar till att öka digital kompetens, hos elever och
pedagoger. Digital kompetens innebär:
•

Kunskap om IT-system och digitala verktyg för att kunna använda dem i
skola, arbete och hem.

•

Förmågor att använda sig av olika medier för att inhämta kunskap och
källkritiskt granska dessa, för att sedan producera och kommunicera.

•

Förståelse för hur dessa digitala resurser påverkar oss både i lärande och
som individ. Vilka möjligheter och begränsningar det finns med digitala
verktyg.

•

En nyfiken och reflekterande attityd till Internet och digitala verktyg.

Arbetet med att utveckla Digital kompetens pågår inom skolans ordinarie
arbete utifrån läroplanens mål. Digital kompetens måste utvecklas och
integreras med elevernas arbete med att nå målen i alla ämnen och inte vara
ett särskilt ämne, IT-kunskap, skilt från det vanliga arbetet. Utan digitala
verktyg ska användas på samma sätt som människor idag använder
verktygen på sina arbeten.
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Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Fortbildning av skolledare och pedagoger har pågått systematiskt sedan lång
tid tillbaka. Skolorna har utrustats med projektorer och ljudanläggningar.
Pedagoger har tillgång till en personlig dator. Elever i årskurs 7-9 har också
en personlig dator. Eleverna i årskurs f-6, där delar fem elever på en dator.
Det finns en anställd IT-pedagog på 50 % som ansvarar för fortbildning,
inspiration och stöd i vardagen till alla skolor. Samtliga skolor i kommunen
har nåtts av detta.
Utvärderingar som gjorts 2013-2015 visar på en utveckling av användningen
av de digitala resurserna i våra skolor. Framförallt vid 7-9 skolorna. De
yngre åldrarna har för låg tillgång till verktyg men pedagogerna har en hög
kompetens och använder dagligen digitala resurser.
Under 2016 revideras Strategi för digital kompetens för att öka kompetens
hos skolledare, pedagoger och elever. Dessutom ska antalet digitala verktyg
på F-6 ökas. Även den infrastrukturella situationen ses över med nätverk och
support.
Flera skolor i kommunen har arbetat med programmering kopplat till en
regional tävling Lego League. Viss fortsättning finna på några av skolorna.
Skolverket har lämnat ett förslag på nationell strategi för digitalisering av
skolväsendet till regeringen i slutet av april. De kommer då att gälla från
2017. Krokoms kommuns skolor inväntar detta och följer de styrdokument
som Skolverket tar fram.
I denna finns förslag på kursplane- och läroplansförändringar, digitala
nationella prov utreds och en omfattande kompetensutvecklingssatsning.
Man rekommenderar dessutom att antalet digitala verktyg ska vara en till
varje elev.
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Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet, vision 2022
● Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.
● Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att
de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och
verksamheten effektiviseras.
Förslag till förändringar i kursplanerna
I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel om att
träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa
instruktioner och att använda programmering för att lösa problem. I teknik
föreslås programmering handla till exempel om att använda programmering
för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att
datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.
I samhällskunskap handlar det bland annat om att förstärka medie- och
informationskunnighet, ökad medvetenhet om hur digitaliseringen av
samhället ställer ökade krav på oss medborgare men också hur det ger
ökade möjligheter att till exempel påverka beslutsfattande. I svenska och
svenska som andraspråk handlar det om att förstärka arbetet med digitala
texter, digital läsning och att använda digitala verktyg av olika slag.
Detta innebär en förändring och krav på fortbildning i programmering för
många av landets pedagoger. Krokoms kommun planerar att genomföra
sådan utbildning för de pedagoger som är berörda.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, Monica Andersson, IT-pedagog, daterat 17 maj 2016
Strategi för digital kompetens, 2014
Utvärderingar pedagoger f-9 och elever i åk 7-9 2013-2015
Förslag på nationell strategi för digitalisering av skolväsendet
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Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Förslag som läggs på mötet
Björn Hammarberg, M, föreslår återremiss med följande motivering;
Syftet med motionen är att Krokoms kommun ska ligga i framkant vad gäller
att stötta Sveriges behov av att ha mer programmeringsundervisning. Det är
viktigt att tillgodose det behov av programmeringskunskaper som vårt
samhälle behöver och kommer att behöva ännu mer av i framtiden.
Det är därför positivt att det finns ett förslag om att införa programmering i
läroplanens kursplaner och att det finns en beredskap inom kommunen redan
nu.
Ännu mer glädjande är att Krokoms kommun faktiskt redan idag bedriver
verksamhet i linje med motionens förslag. Efter kontakt med ITsamordnaren framkommer att ett antal lärare vid åtminstone Nyhedens och
Ås skolor, ev även Föllinges, har med LEGO Mindstorms bedrivit
programmeringsundervisning och projekt där eleverna fått bygga och
programmera enklare manicker och robotar. De har sedan tävlat med dessa i
lokala tävlingar där de bästa sedan gått vidare till nationella tävlingar. Ev
även internationella? Dessa goda exempel har olyckligtvis fallit bort i svaret
på motionen.
Det är också bra att kommunen bedriver verksamhet utifrån läroplanen inom
digital kompetens då det är en självklar och nödvändig bas för att kunna
programmera.
Med anledning av ovanstående återremitteras motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för ytterligare beredning enligt nedan.
Första att-satsen, skyndsam behandling, får anses vara besvarad.
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Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Andra att-satsen, utbildningsmoment, tycks ju ska föreslås avslag men är i
nuvarande svar endast delvis besvarad med förslaget om införande av
programmering i läroplanen. I kontakt med IT-samordnare framkommer att
en bredare satsning kräver fortbildning och lärarstöd som är svåra att skapa
utan uttalat krav i läroplanen. Detta bör därför läggas till i svaret för att
motivera varför Krokoms kommun i dagsläget saknar möjlighet att
implementera en fullskalig satsning. Med ett sådant tillägg bör att-satsen
kunna föreslås avslag.
Tredje att-satsen, genomförande 2016, får föreslås avslag som konsekvens
av andra att-satsen. I bakgrundstexten ovan bör framgå att en fullskalig
satsning utöver vad läroplanen föreskriver kräver så omfattande insatser att
ett införande hösten 2016 ej är praktiskt möjligt även om fullmäktige skulle
besluta bifall till andra att-satsen.
Fjärde att-satsen, pilotprojekt, tycks ju kunna ha möjlighet att föreslås bifall
då projekt i linje med motionen redan bedrivits. Följande punkter bör därför
beaktas:
* I svaret bör läggas till de goda exempel som finns med LEGO Mindstorms
(se ovan) och beskriva mer om hur de bedrivits, vilka svårigheter som varit
(kostnader, administration, m m), utfall, elevomdömen, etc.
* Svaret bör också föra ett resonemang om hur förvaltningen kan eller inte
kan stötta dessa initiativ så att de kan fortgå - i synnerhet då det tycks bli ett
obligatoriskt utbildningsmoment inom en snar framtid.
* Det bör även finnas ett resonemang om hur förvaltningen kan eller inte kan
stötta dessa initiativ i utökad omfattning. Det gäller ekonomi och
administration, men kanske framförallt hur de lärare som idag gör detta på
egen hand kan lyftas fram som goda exempel och visionärer.
* Slutligen bör svaret även föra ett resonemang kring hur förvaltningen kan
eller inte kan bättre föra ut informationen om att Krokoms kommun redan
idag ligger i framkant vad gäller att tillgodose behoven av ökad kompetens
inom programmering och kommunens goda beredskap inför kommande
tillägg till läroplanen.
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Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Beslutsgång
Det finns ett förslag till svar från barn- och utbildningsnämnden. Till det har
kommit förslag om återremiss.
Ordförande kommer först att fråga på återremiss, om ärendet ska avgöras
idag eller senare.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på återremiss finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens presidium för bevakning
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Revisionsrapport - Från beslut till genomförande
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet på revisionsrapport ”Från beslut
till genomförande, samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden” med en redaktionell ändring.

Bakgrund
På uppdrag av de företroendevalda revisorerna har Deloitte granskat
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämndens rutiner är
tillfredsställande gällande att följa upp om fattade politiska beslut verkställs
inom respektive förvaltning.
Utifrån den övergripande granskningen bedöms att granskade nämnder
verkställer fattade politiska beslut, men att rutinerna sammantaget behöver
förbättras och dokumenteras.
Yttrande
Kommunstyrelsen är inte anmodad att yttra sig på revisionsrapporten.
Ansvarig tjänsteman bedömer ändå att ett yttrande är motiverat då
revisionens rekommendationer till stor del avser kommunövergripande
förbättringsområden. Kommunkansliet, under ledning av kanslichefen på
uppdrag av kommundirektören har ansvaret för att samtliga ärenden som
styrelser och nämnder ska behandla är tillfredsställande beredda och utredda
samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter. De förtroendevalda ska
kunna ha tillit till att underlagen innehåller den information som behövs för
att kunna fatta ett rättssäkert beslut. Både den politiska majoriteten och
minoriteten ska veta att underlagen till besluten i ärendena till styrelsen är
sakliga och opartiska.
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Revisionsrapport - Från beslut till genomförande
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden
Kommundirektören samt förvaltningscheferna ska ansvara för
verkställigheten av beslutade ärenden. Även detta ska förstås genomföras i
enlighet med gällande lagar och föreskrifter, t.ex. att besluten är fattade med
stöd av delegationsordningar så att de är möjliga att överklaga.
Med detta som utgångspunkt behöver arbetet utifrån sekreterarfunktionerna
bidra till att den dagliga beredningen av ärenden på ett mer konkret sätt
utvecklas och effektiviseras. Sekreterargruppen i Krokoms kommun har
sedan ett antal år samverkat runt för samordning och effektivisering och
konkreta exempel på utveckling är framtagande av en kontorshandbok som
reglerar kommunens arbete för att nå enhetlighet i hanteringen från
inkommen/upprättad handling till arkivering. Kommunens handläggare har
erbjudits och genomgått en utbildning i ”Klarspråk” för att utveckla sitt
skrivande till att ge lättillgängliga/lättlästa kommunala texter. Utbildningen
kommer att ges med jämna mellanrum för att fånga upp nya handläggare.
Kommunen kommer att under hösten 2016 utbilda handläggare i systemet
Handläggarstöd, som är direkt kopplat till vårt diarie. All beredning av
ärenden kommer att ske systemet. Införandet av Handläggarstöd kommer att
ytterligare bidra till en enhetlighet och kvalitetssäkring av ärendehanteringen
i kommunen.
De rekommendationer som revisionsrapporten anger är i stor omfattning
påbörjade och kommer att fortsättningsvis vara vägledande i den fortsatta
utvecklingen för en enhetlig ärendehandläggning i Krokoms kommun.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 22 juni 2016
Revisionsrapport ”Från beslut till genomförande Samhällsbyggnadsnämnden
och Barn- och utbildningsnämnden”
Svar från Barn och utbildningsnämnden, för kännedom
Svar från Samhällbyggnadsnämnden, för kännedom
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Revisionsrapport - Från beslut till genomförande
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden
Förslag som läggs på mötet
Björn Hammarberg, M, föreslår en redaktionell ändring.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen

godkänner yttrandet på revisionsrapport ”Från beslut till genomförande,
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Till det har
kommit förslag med en redaktionell ändring.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget tillsammans med den
redaktionella ändringen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med den redaktionella ändringen
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Deloitte, Kjell Pettersson, sakkunnigt biträde
Britt Carlsson, ordförande kommunrevisionen
Ulla Eriksson, webbredaktör för publicering på hemsidan
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom
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Dnr 2016-000021

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

Dnr KS 16/191
Bidrag till Årets Margareta, ordförandebeslut i samråd
med presidiet

_____
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Meddelanden
1

Dnr 26
Domstolsverket, Sveriges Domstolar: brev 160825, Nya patent-och
marknadsdomstolar inrättas

2

Dnr KS 15/240
Hela Sverige ska leva: rapport från Landsbygdsriksdagen 27-29 maj
2016

3

Dnr KS 16/006
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet 160822
och 160905

4

Dnr KS 16/152
Kommunstyrelsens ordförande: svar 160810 på inkomna synpunkter
avseende förändringar i Föllinge

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(47)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 148

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter

A

B

C

D

E

F

Justerandes sign

Dnr KS 15/211
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.
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 16/015
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.
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Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter
G

H

I

J

K

L

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 KS2016/067
Medborgarförslag – Nyhetsbrev/information via sms, korta
mobiltelefon-meddelanden. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för svar i kommunstyrelsen senast i november 2016.
Dnr KS 2016/164
Motion – Återträffar för kommunens utflugna unga. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i juni 2017.

Dnr KS 2016/165
M Motion – Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i
juni 2017.
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Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
samt revisionsrapporter
Obehandlade revisionsrapporter
A

Dnr KS 2016/168
Revisionsrapport – Granskning av rutiner för rekrytering och
kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen besvarar rapporten.

Dnr KS 2016/167
Revisionsrapport – Gransknings av socialnämndens ledning och
styrning av ekonomin. Socialnämnden besvarar rapporten.
_____
B
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