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Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Utgår gör ärendena
* Medborgarförslag – Busskort och fritidskort till alla elever
* Från Åsmodell till Krokomsmodell
* Förskoleplatser Föllinge
2

Ärenden som läggs till är
* Motion – Ny kommunal nämnd
* Ombyggnation av Blomstergården

3

I övrigt godkänns föredragningslistan
_________

Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
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Informationer
Kommunstyrelsens får information i följande:
* Temadiskussion Boende och byutveckling i översiktsplanen, Anne
Dahlgren, stadsarkitekt
*

Förskoleplatser i Föllinge, Birgitta Lundgren, barn- och
utbildningschef

*

Borttag av lördags- och söndagstrafik, Årependeln, Maria Söderberg,
kommunstyrelsens ordförande
_____
Ajourneringar
För lunch och överläggningar klockan 11.40-13.00 och för kaffe och
överläggningar klockan 14.20-14.40.
_____
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1
2

Kommunens skattesats 2014 ska vara 22,52 (oförändrad).
Kommunens rambudget för 2014 skall vara det som framgår av
detta dokument.
3 Göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under planperioden.
4 Kommunstyrelsen
a 2014 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning 2014.
b Får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mkr år 2014.
c Under 2014 får öka utlåningen med högst 1 mkr.
5 Bemyndiga kommunstyrelsen att under hösten 2013 fördela de medel
som finns reserverade i indexreserv till nämnderna, i form av en
ökning av nämndernas ekonomiska ram för 2014-ff.
6 Nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget
för 2014 utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Respektive
nämnd ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan,
enligt mall som skickas ut från Ekonomienheten. Detta ska ske efter
respektive nämndssammanträde i oktober 2013.
7 Kommunfullmäktiges inriktningsmål och Kommunens strategiska
mål är de som presenteras i denna rambudget.
8 Nämnderna utifrån de mål och direktiv som anges i rambudget ska
besluta om Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Nämnden ska i
underliggande mätbara mål och eller nyckeltal/indikatorer kunna mäta hur väl
man uppfyller dessa mål. Nämnden ska besluta om dessa mål som en del av
sin detaljbudget för 2014.
9 Nämnderna under 2014 skall återrapportera sitt arbete med att uppnå
målen i delårsrapport efter 6 månader samt i bokslut. Dessa rapporter
skall innehålla (en prognos för) måluppfyllelse för nämndens
övergripande mål och i den mån nämnden anser det nödvändigt, en
redovisning av uppnådda underliggande mål. För uppföljningen i
delårsrapporten får nämnden göra en kvalitativ /verbal uppföljning av
målen. I bokslut skall en mer fullödig uppföljning göras, där nämnden
genom uppnådda resultat i underliggande mål skall kunna härleda i vilken
omfattning man nått måluppfyllelse för de av fullmäktige beslutade
målen.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
10 En borgensavgift ska tas ut av KBAB, som ersättning för att kommunen står
för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom möjlighet för
bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit möjligt.
11 Ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i februari
2014 anmäla kommunens samlade budgetdokument/verksamhetsplan,
inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska ramarna enl. ovan..
12 I Mål och vision, Strategiska mål, under rubriken Tillväxt och utveckling
lägga till ett nytt må, före Fritid- och föreningsliv, som lyder: ”Kultur,
kreativitet och mångfald ska prägla kommunens utveckling”.
_______
Reservation
Rolf Lilja, S, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, Maria Jacobsson, S, Mi
Bringsaas, S och Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag.
_____
GENERELLA BUDGETDIREKTIV
Mål och vision för Krokoms kommun enligt förslag (se sist i detta
budgetdokument).
Koncernperspektivet:
Utifrån de ekonomiska ramarna, inriktningsmål och strategiska mål för
kommunen, ska nämnder och styrelsen arbeta fram detaljbudgetar och återkomma
till Kommunstyrelsens novembersammanträde med budget för 2014. Samtidigt
ska arbetet med direktiv redovisas.
Samtliga nämnder ska fortsätta utarbeta verksamhetsmål direkt kopplade till det
strategiska folkhälsomålet att alla ungdomar ska gå ut grundskolan med
behörighet till gymnasiet.
Måluppfyllelse ska redovisas utifrån en gemensam mall av nämnderna till
kommunstyrelsen så att sammanställning till kommunfullmäktige kan göras.
Denna rambudget bygger på att inga nya tomtområden exploateras under året.
2013-års direktiv att se över behovet och antalet barnomsorgs- och
skolplatser i Ås-området har visat att nuvarande förskolor och skolor knappt
klarar att ta emot alla barn. Därför avvaktas med igångsättning av
Sånghusvallen etapp 4.
Försäljning av kommunens obebyggda tomter i andra orter i kommunen ska
aktiveras.
Kommunens arbete ska genomsyras av koncerntänkandet.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
Direktiv att se över timtid och andra anställningsvillkor:
Antalet arbetade timmar som utförts av timavlönad personal ökar.
Kommunstyrelsen får, i egenskap av personalpolitiskt organ, i uppdrag att se över
kommunens användning av tidsbegränsade anställningar. Detta ska göras med
hänsyn tagen till verksamheternas behov av att kunna lösa akuta
bemanningsproblem, och till anställningsvillkor med kommunen som attraktiv
och ansvarstagande arbetsgivare.
Ett delmål ska vara att i enlighet med tidigare budgetdirektiv, se över och
eventuellt föreslå effektivare "poolverksamhet".
Ett andra delmål ska vara att utreda förutsättningarna för ett system för rätt till
heltidsanställning eller önskad sysselsättningsgrad.
I det fall något av ovanstående förslag innebär ökade direkta kostnader för
kommunen, skall dessa redovisas.
Uppdraget skall genomföras i samarbete med berörda förvaltningsledningar.
Förslagen skall redovisas för Kommunstyrelsen senast i mars 2014.
Direktiv att effektivisera kommunens lokalutnyttjande:
Kommunen har sedan ett antal år en organisation, där Samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar för lokalförsörjning, lokalvård och kostverksamhet för alla verksamheter.
Samhällsbyggnadsnämnden har även de ekonomiska resurserna för att utföra
dessa tjänster. De senaste åren finns ett antal exempel på att detta sätt att fördela
ansvar och resurser inte fungerar helt tillfredsställande.
Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att se över detta. Som ett första steg ska
verksamheterna under 2014 hitta sätt att nyttja befintliga lokaler mer effektivt,
som sammantaget innebär minskade kostnader för Samhällsbyggnadsnämnden
med minst 0,5 mkr. I den mån detta inte lyckas, skall alla nämnder dela på det
ekonomiska ansvaret för detta, utifrån sin andel av lokalutnyttjandet
(schablonberäkning). Vidare förnyas tidigare budgetdirektiv, att kommunstyrelsen
ska lämna förslag på ett annat sätt att fördela resurserna som på ett tydligt sätt
visar de ekonomiska konsekvenserna av att verksamheten ökar eller minskar sitt
nyttjande av de tjänster som idag levereras av Samhällsbyggnadsnämnden i form
av "fria nyttigheter". Ett förslag till ett sådant resursfördelningssystem skall
redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2014, med delrapporteringar under
hösten 2013.
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BUDGETDIREKTIV TILL NÄMNDERNA
Nämndernas och övriga ekonomiska ramar redovisas i Driftsammandrag.
Nämndernas kortfattade verksamhetsplaner återfinns samlat längre fram i detta
dokument.
Kommunfullmäktige: Oförändrad ram 2,2 mkr. 6 möten per år.
Revisionen: Oförändrad ram 1,0 mkr
Valnämnden: Ram för 2014 är 0,4 mkr. Både EU-val och allmänna val hålls.
Överförmyndarnämnd: Oförändrad ram 1,4 mkr.
Kommunstyrelsens verksamheter:
Kommunstyrelsen tilldelas en ram för 2014 om 58,5 mkr. Jämfört med ramen för
2014 i 2013 års budget innebär det en ökning med 1,8 mkr.
Under våren 2013 har en överenskommelse skett mellan finansiärerna för
länstrafiken. Kommunerna övertar delar av landstingets tidigare ekonomiska
ansvar. För Krokoms kommun innebär det en kostnadsökning, ramen för
länstrafik ökas med 1,5 mkr till 7,4 mkr. Ett nytt avtal avseende Färdtjänst börjar
gälla från juli 2013. Detta innebär en kostnadsökning på preliminärt 1,3 mkr, och
ramen för färdtjänst höjs med detta belopp.
I övrigt görs kostnadsreducering i kommunstyrelsens verksamheter med 940 tkr,
enligt förslagen från kommunstyrelsen.
I övrigt görs kostnadsreducering i kommunstyrelsens verksamheter med 940 tkr,
enligt förslagen från kommunstyrelsen.
Jämtlands Räddningstjänstförbund:
Förbundet tilldelas en ram om 16,6 mkr. . Ramanslaget, som är indexuppräknat
med cirka 2%, rymmer Krokoms andel enligt överenskommelse i ägarsamråd,
samt kostnader för IVPA (I Väntan På Ambulans).
Inom andra kommuner finns ett avtal om finansiering av IVPA mellan förbundet
och Landstinget. En dialog om att en sådan finansiering även bör gälla för
Krokoms kommun är påbörjad.
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Jämtlands Gymnasieförbund:
Förbundet tilldelas en ram om 63,5 mkr, vilket är en utökning jämfört med
tidigare planvärde för 2014 med 1,8 mkr. Detta enligt överenskommelse i
ägarsamrådet. Höjningen avser bland annat en särskild satsning på
lärarlöner, ökade kostnader för elevbusskort samt en höjning av elevpriser
för att täcka förbundets kostnader.
Socialnämnden:
Socialnämnden tilldelas för 2014 en ram om 245,9 mkr. Jämfört med ramen
för 2014 i 2013 års budget innebär det en minskning med 1,8 mkr.
Tryggheten att få plats på demensboende ryms i ramen då sex nya platser
tillkommer likaså möjlighet att få hjälp genom Öppna enheten för alla
kommuninvånare i behov av råd och stöd när livet har gått en väg som inte
var planerat.
Barn- och Utbildningsnämnden:
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas för 2014 en ram om 248,9 mkr.
Jämfört med ramen för 2014 i 2013 års budget innebär det en minskning
med 0,3 mkr. Ett nytt avtal avseende skolskjutsar beräknas träda ikraft vid
halvårsskiftet 2013. Detta innebär ökade kostnader för nämnden med 2,4
mkr på helårsbasis, vilket ska rymmas i tilldelad ram.
Kulturskolans ram förändras inte 2014. Den översyn av Kulturskolans
verksamhet som nämnden påbörjat 2013 fullföljs och ska syfta till att göra
kulturundervisningen mera flexibel, tillgänglig för flera barn och att i större
utsträckning integreras med skolans andra verksamheter. Avgifterna ses
över, inklusive indexreglering.
Nämnden uppdras undersöka möjlighet att driva verksamhet i badhuset i
Alsen i samarbete med föreningslivet.
Skolskjutsar ska ske i linjetrafik i så stor utsträckning som möjligt.
Vårdnadsbidraget avvecklas.
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Samhällsbyggnadsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas för 2014 en ram om 130,8 mkr. Jämfört
med ramen för 2014 i 2013 års budget är detta en minskning med 1,8 mkr.
För att nå upp till kommunens krav på besparingar ska det göras en översyn
av årsavgifter, indexregleringar, bidrag, löpande avtal och lokalutnyttjande.
Vi uppmärksammar kommunens eftersatta fastighetsunderhåll och
prioriteringar ska göras för att ge utrymme åt ett ökat fastighetsunderhåll och
förbättringar i utemiljön.
EPIR investeringarna ska fullföljas. När det nuvarande projektet är avslutat
uppmanas nämnden att fortsätta söka nya projekt för energiinvesteringar.
Bygg- och Miljönämnd:
Bygg- och Miljönämnden tilldelas en ram på 3,2 mkr, en minskning jämfört
med ramen för 2014 i 2013 års budget med 0,1 mkr.
INVESTERINGAR:
Efter några år med mycket höga investeringsnivåer innehåller istället den
kommande planperioden investeringar på en lägre nivå. Däremot blir 2013
ett år med höga investeringar, där cirka 30 mkr av 2012 års
investeringsbudget förs över till 2013, för åtgärder och projekt som inte
hunnit avslutas i den takt som planerats. För 2013 summerar den
uppdaterade investeringsbudgeten till drygt 79 mkr. I beslutad budget för
2013 fanns utrymme för en investering i ytterligare en förskoleavdelning i
södra Ås. Denna investering kommer inte behöva genomföras under de
kommande åren. Istället används detta utrymme för att redan under 2013 få
till stånd en ombyggnad av lokaler på Blomstergården för att skapa 6 nya
demensplatser. Dessutom ryms inom detta utrymme 2013 en investering i
reservkraft för Blomstergården och Förvaltningshuset i Krokom, med
delfinansiering från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
Formellt beslut om dessa investeringar kommer att ske i form av
igångsättningstillstånd i kommunstyrelsen.
De investeringsnivåer som finns upptagna i investeringsbudgeten är ett
prognostiserat behov, inte ett slutligt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12(59)

Sammanträdesdatum

29 maj 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 102 (forts)

Dnr 2013-000182

Rambudget 2014, plan 2015-2016
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar sin
budget
Förslag är att kommunfullmäktige beslutar att
1
2

3
4

Kommunens skattesats 2014 ska vara 22,52 (oförändrad)
Kommunens rambudget för 2014 skall vara det som framgår av detta
dokument och ska tillsammans med Kommunfullmäktiges
inriktningsmål, strategiska mål och direktiv utgöra grunden för
nämndernas detaljbudget och mätbara mål.
Nämnderna återrapporterar sitt arbete med att uppnå målen i delårsrapport
samt bokslut 2014, enligt mall.
Göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under planperioden
Kommunen tar ut en borgensavgift från kommunens bolag.

5

Kommunstyrelsen fördelar indexreserv till nämndernas ram under hösten
2013 för budgetåret 2014.

6

Ge i uppdrag till kommunstyrelsen att senast till kommunfullmäktiges möte i
februari 2014 anmäla kommunens samlade budgetdokument/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska ramarna för 2014,
plan 2015 och 2016.

Budgetförutsättningar och politisk inriktning
Under de senaste åren har Krokoms kommuns ekonomiska förutsättningar varit
mycket varierande. Detta gör att budgetarbetet är komplicerat. Regeringens
politik, med bland annat det orättvisa utjämningssystemet, gynnar de rika
tätortskommunerna på landsbygdskommunernas bekostnad. Trots detta trycker vi
på de behov av satsningar som kommunen måste göra.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som mål att Krokoms
kommun utvecklas och växer i alla delar. Kommunens invånare ska kunna
bo och leva i hela kommunen.
Våra företag ska känna framtidstro och kunna utvecklas och vi ska attrahera
nya företag att etablera sig i vår kommun. Detta når vi genom en stark, trygg
och serviceinriktad kommunal verksamhet. Våra gemensamma tillgångar ska
inte slussas till privata vinstintressen som dränerar välfärden!
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Demokrati är grunden för allt arbete inom kommunen. Medborgarnas insyn och
möjlighet att delta i den demokratiska processen ska genomsyra alla
verksamheter. Särskilt viktigt är detta då det gäller de grupper i samhället som har
svårt att komma till tals, exempelvis barn och funktionshindrade.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ge barn o ungdomar en bättre
möjlighet att växa upp och utvecklas i kommun. Det betyder att kommunen måste
möta behoven av personal i skolan och barnomsorgen.
För att nå det antagna Folkhälsomålet, ”Alla elever ska lämna grundskolan med
behörighet att söka gymnasium”, måste det förebyggande arbetet med barn och
ungdomar prioriteras, bland annat med mer utåtriktad verksamhet och mer
samverkan med andra myndigheter och organisationer.
En viktig del av många ungdomars vardag är idrott och andra fritidsaktiviteter,
där är en aktivitets- och idrottshall i Änge en satsning vi länge har kämpat för. Vi
avsätter återigen pengar i investeringsbudgeten så att byggnationerna kan
påbörjas. I budget ligger också ett Kulturhus/allaktivitetshus samt renovering av
Krokoms badhus.
Kultur är en viktig del i människans vardag. Därför väljer vi att göra satsningar
inom allmänkulturen och kulturskolan. Kulturen är i dagens politiska läge hotad.
Vårdnadsbidraget är en, ur jämställdhetssynpunkt, orättvis reform och därför
avskaffar vi den.
Inom äldreomsorgen finns i dagsläget tydliga behov och vi ser även stora
kommande utmaningar. Vi tar höjd för behoven och de förväntade ökade
nationella kraven inom demensvården samt ökningen inom hemtjänst. Antalet
timvikarier ska minskas och fast personal ska anställas. Detta för att höja kvalitén
och vara en god arbetsgivare.
Genom att prioritera människor med beroendeproblematik hjälper vi många att
bryta skadliga vanor och leva ett bra liv i vår kommun.
Vi vill stötta företagandet och återväxten i vårt näringsliv. Vi fortsätter därför att
satsa på kommunens näringslivsorganisation.
Dessutom vill vi skapa utrymme så att alla ungdomar från årskurs 8 kan få
möjlighet till ett meningsfullt feriearbete.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har under flera år sett stora behov av en
strategisk samhällsplanerare. En sådan funktion är nödvändig för att kommunens
utveckling ska ligga i framkant när det gäller samhällsplanering och god
ekonomisk hushållning.
För att säkerställa fortsatt inflyttning till vår kommun med god tillgång till
tomter, bostäder, arbetsplatser och barnomsorg är det viktigt att den
övergripande planeringen fungerar på ett tillfredställande sätt.

Budgetdirektiv till nämnderna 2014
Kommunfullmäktige
- Oförändrad rambudget 2,2 mkr för 2014.
Revisionen
- Oförändrad rambudget 1,0 mkr för 2014.
Valnämnden
- Rambudget 0,4 mkr för 2014, utökad med 0,4 mkr.
- 2014 är valår till Europaparlamentet samt allmänna val.
Överförmyndarnämnden
‐ Oförändrad rambudget 1,4 mkr för 2014.
Kommunstyrelsens verksamheter
- Rambudget 61,0 mkr för 2014, utökad med 4,3 mkr.
- Inrättande av Strategisk samhällsplanerare
- Bibehållen kollektivtrafik
- Kostkvalitetsprojekt, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden gemensamt
Jämtlands Räddningstjänstförbund
- Rambudget 16,6 mkr för 2014.
Jämtlands Gymnasieförbund
- Rambudget 63,5 mkr för 2014.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
Socialnämnden
Rambudget 249,5 mkr för 2014, utökad med 1,8 mkr.
- Höjda nyckeltal i äldreomsorgen
- Möta behov inom hemtjänst
- Kultur i vården
- Minskning av timvikarier för att anställa fast personal
Barn‐ och utbildningsnämnden
Rambudget 252,9 mkr för 2014, utökad med 3,7 mkr.
- Nyckeltal i barnomsorg och skola
- Satsning på allmänkulturen och kulturskolan
- Avskaffande av vårdnadsbidraget
- Satsning på personal inom fritids
Samhällsbyggnadsnämnden
Rambudget 131,7 mkr för 2014, minskad med 0,9 mkr.
- Kvalitetsförbättring på kostsidan för att möta kraven från sina beställare
- Höjning av andelen ekologisk mat till minst 25%
- En attraktiv inbjudande yttre miljö.
Bygg‐ och miljönämnden
Oförändrad rambudget 3,3 mkr för 2014.
- Omfördelning inom ram med 0,1 mkr
Förutom detta ges ett uppdrag till Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, att i
budgetprocessen inför Budget 2015, finna effektiviseringar i verksamheterna
motsvarande 0,5% av nämndernas beviljade rambudget 2014.
Synergieffekter uppnås genom samverkan mellan nämnderna.
Nämnderna får också i uppdrag att se över ingångna externa avtal i syfte att
pressa kostnader samt att, där det är möjligt, ta hem verksamheten i egen regi.
Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för ett rotationssystem för
personal inom äldreomsorgen. Systemet ska möjliggöra för personal att enkelt
kunna byta arbetsplats under en tid för att få nya erfarenheter och miljöombyte.
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
En fortsatt fokusering ska vara på kommunens miljöarbete bland annat med
projektet EPIR, som syftar till lägre energiförbrukning, samt omställningen till en
fossilbränslefri kommun.
Folkhälsomålet ska vara styrande och prioriterat i kommunens samtliga
verksamheter.

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten får utökad ram för en viktig satsning i kommunens
centralort. Under 2013 och 2014 lägger vi sammanlagt 20 miljoner extra till
investeringsbudgeten för att skapa ett Kulturhus/allaktivitetshus, av ”gamla
Konsum” i Krokom.
Investeringsramen förstärks också med 2 miljoner 2015 samt 2 miljoner 2016
för renovering av badhus i Krokom.
Självklart ligger också rejäla åtgärder för att skapa en allaktivitetshall i Änge
kvar i investeringsbudgeten med 12 miljoner kronor 2014 och 12 miljoner kronor
2015.
Dagens vatten- och avloppsnät börjar bli gammalt och det läcker både in och ut
vatten. För att börja åtgärda detta slöseri skjuter vi till sammanlagt ytterligare 9,6
miljoner kronor under 3 år.

Investeringsbudgetram 2014, plan 2015 och 2016.
2014
2015
2016
31 200tkr
14 000tkr
Summa 47 200tkr
Underlag för beslut
Majoritetens budget, C, M, MP, FP och KD
Oppositionens budget, S och V
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens, S och V, rambudget.
Owen Laws, MP, vill i tilläggsyrkande i majoritetens, C, M, MP, FP, KD,
rambudget att i Mål och vision, Strategiska mål, under rubriken Tillväxt och
utveckling lägga till ett nytt må, före Fritid- och föreningsliv, som lyder: ”Kultur,
kreativitet och mångfald ska prägla kommunens utveckling”. (Målet har av
misstag fallit bort i grundförslaget).
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Rambudget 2014, plan 2015-2016
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens rambudget.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till majoritetens rambudget tillsammans med
Owen Laws, MP, tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Det finns två förslag som är majoritetens, C, M, MP, FP, KD, rambudget samt
oppositionens, S, V, rambudget.
Ordförande kommer först att ställa de två förslagen mot varandra.
Efter proposition på majoritetens rambudget mot oppositionens rambudget finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller majoritetens.
_____
Reservation
Rolf Lilja, S, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, Maria Jacobsson, S, Mi
Bringsaas, S och Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för eget rambudgetförslag.
_____
Efter proposition på tilläggsyrkandet om tillägg av ett mål i majoritetens
rambudget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Revisionsrapport - Ledarskapet i organisationen
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till PwC Kommunal sektor i
enlighet med skrivelse från personalchefen den 15 maj 2013 ”Yttrande
angående genomförd granskning av ledarskapet i organisationen”.
____________________________________________________________
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har PwC
genomfört en granskning avseende ledarskapet i organisationen. Uppdraget
har tillkommit ur revisorernas risk och väsentlighetsanalys. Syftet med
granskningen är att pröva om enhetscheferna i Krokoms kommun har
tillfredsställande förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap.
Utifrån den granskning som genomförts görs en sammantagen bedömning att
ledarskapets förutsättningar inom verksamheten är relativt god. Det finns
dock behov av att utveckla vissa områden. PwC lämnar förslag till åtgärder.
I skrivelse den 15 maj 2013 ”Yttrande angående genomförd granskning av
ledarskapet i organisationen” kommenteras revisionsrapporten med förslag
på förbättringsåtgärder.
Ärende behandlades vid kommunstyrelsen den 13 mars 2013, där det
återremitterades.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2013
Skrivelse den 15 maj 2013 ”Yttrande angående genomförd granskning av
ledarskapet i organisationen”
Revisionsrapport december 2013 ”Ledarskapet i organisationen Krokoms
kommun”
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
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Revisionsrapport - Ledarskapet i organisationen
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att lämna svar till PwC Kommunal sektor i enlighet med skrivelse från
personalchefen den 15 maj 2013 ”Yttrande angående genomförd granskning
av ledarskapet i organisationen”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det
_____
Kopia till
Lisbet Östberg, PwC Kommunal sektor, Box 294, 831 23 Östersund
Kommunens revisorer
Gunilla Sundqvist, personalchef
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Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Cristine Persson, C och Christer Toft, S, anmäler jäv.
Bakgrund
Årsredovisning för 2012 har överlämnats till parterna.
Samordningsförbundet visar på ett resultat för 2012 på 1 031 437 kr. I övrigt
redovisas i en verksamhetsberättelse organisation, utvärdering, uppföljning,
insatser, aktiviteter med mera.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2013
Revisionsberättelse 2012
Årsredovisning 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Cristine Persson, C, och Christer Toft, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas tillstyrkan.
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Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Samordningsförbundet i Jämtlands län
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Medborgarförslag - Föllinges fritidsledartjänst utökad
till 100 %
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att barn- och
utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över verksamheten för
fritidsledartjänsten för att eftersträva en likvärdig fördelning av resurser
mellan de olika skolorna och fritidsgårdarna.
____
I Krokoms kommun finns fritidsledare på 7-9 skolorna. I Änge, Ås och i
Föllinge erbjuds även elever i årskurs 6 att ta del av fritidsledarens tjänst.
Fördelningen av fritidsledartjänster ser ut som följer:
Nyheden: 70 % dagtid och 30 % kvällstid. Antal elever är 232 i årskurs 7-9.
Ås: 75 % dagtid och 25 % kvällstid. Antal elever är 95 årskurs 7-9 och 40 i
årskurs 6
Änge: 75 % dagtid och 25 % kvällstid. Antal elever är 91 årskurs 7-9 och 8 i
årskurs 6.
Föllinge: 50 % dagtid och 25 % kvällstid. Antal elever är 51 i 7-9 och 9 st i
årskurs 6.
Nälden: 25 % kvällstid. Fritidsgården är endast öppen kvällstid eftersom
eleverna går på Nyheden eller i Änge.
Till detta kommer även en ytterliggare timresurs på alla fritidsgårdar på
kvällstid.
Denna tilldelning gör att det inte är möjligt att ha fritidsledare tillgänglig alla
dagar i Föllinge.
För eleverna innebär det en trygghet att ha en extra vuxen att vända sig till.
För att få en likvärdighet för eleverna i kommunen föreslår förvaltningen att
en översyn av verksamheten för fritidsledare .
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Medborgarförslag - Föllinges fritidsledartjänst utökad
till 100 %
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Utökad fritidsledartjänst
Tjänsteutlåtande 25 april 2013
Barncheck
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunfullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att barn- och utbildningsförvaltningen har fått i
uppdrag att se över verksamheten för fritidsledartjänsten för att eftersträva en
likvärdig fördelning av resurser mellan de olika skolorna och fritidsgårdarna.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag från barn- och utbildningsnämnden som föreslår att
medborgarförslaget avslås i väntan på översyn av tjänsten. Till det har
kommit förslag om att kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget
med att barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över
verksamheten för fritidsledartjänsten för att eftersträva en likvärdig
fördelning av resurser mellan de olika skolorna och fritidsgårdarna.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag - Datan i skolan, eluttag i elevskåpen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det pågår
arbete med att hitta en lösning med laddstationer på 7-9-skolorna i
Krokoms kommun.
_____
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att skolorna ska utrusta elevskåpen med
eluttag, för att på så sätt, under skoldagen, kunna underhållsladda
elevdatorer.
Arbete med att hitta en lösning för detta har gjorts där barn- och
utbildningschef Birgitta Lundgren varit i kontakt med Jämtlands Gymnasium
för att, med hjälp av elprogrammet, ställa i ordning laddstationer på de fyra
aktuella skolorna. I uppdraget kan man lägga till alternativet att bygga in
uttag i elevskåpen. Skulle det visa sig att det inte är praktiskt möjligt att göra
det, finns ett alternativ, nämligen säkerhetsskåp med individuellt låsbara fack
för 8 (dagspris 12523 kr/st), 16 (dagspris 20836 kr/st) eller 32 laptops
(dagspris 37325 kr/st). Med en volym av uppskattningsvis 500 elevdatorer
fördelade på 4 skolor skulle det innebära att det behövs ca 18 stora
säkerhetsskåp med individuellt låsbara fack, vilket skulle innebära en
kostnad av 671 850 kr. Medel till en sådan investering finns inte avsatta
inom nuvarande investeringsbudget.
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Datan i skolan
Barncheck.
Tjänsteutlåtande 26 april 2013
Kopia till
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C och Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara medborgarförslaget med att det pågår arbete med att hitta en lösning
med laddstationer på 7-9-skolorna i Krokoms kommun.
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Medborgarförslag - Datan i skolan, eluttag i elevskåpen
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag - Frukost på skolan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige att avslår medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige är positiv till förslaget men ser inte att det är
möjligt att genomföra under rådande ekonomiska ramar. Möjlighet till
att köpa frukost finns vissa dagar på våra högstadieskolor. De som idag
har 5 mil eller mer får frukost och mellanmål på skolan. Barn- och
utbildningsnämnden har givit sin förvaltning i uppdrag att utreda
kostnaden för frukt i skolan.
_____
Bakgrund
Medborgarförslag har inkommit från elever vid Nyhedens skola angående
införande av fri frukost till samtliga elever som så önskar. Genom att äta
frukost fyller eleverna på sitt energiförråd, blir piggare och mer aktiva på
lektionerna. Alla elever äter inte frukost hemma.
Antalet elever är ca 1670 st/dag, förutom de som erbjuds frukost inom
skolbarnsomsorgen. Livsmedelskostnaden per portion är 6,00 kronor vilket
innebär en ökad kostnad om 1 800 000 kr. Utökad arbetstid blir ca 1 timme
per dag och skola vilket innebär en ökning av personalkostnader med
600 000 kr årligen. Fri frukost innebär en kostnad för
samhällsbyggnadsavdelningen med totalt 2,4 miljoner kronor.
Förslaget innebär att skolskjutsar måste tidigareläggas eftersom eleverna ska
äta frukost innan skoldagen startar. Alla elever vill inte ha frukost i skolan,
men kan tvingas att komma tidigare till skolan och i det fallet behöver de
tillsyn. Det medför en ökad personalkostnad för barn och utbildning.
Underlag för beslut
Medborgarförslag - Frukost på skolan
Barncheck.
Tjänsteutlåtande 24 april 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S och Maria Söderberg, C.
_____
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Medborgarförslag - Frukost på skolan
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget. Kommunfullmäktige är positiv till förslaget men ser
inte att det är möjligt att genomföra under rådande ekonomiska ramar.
Möjlighet till att köpa frukost finns vissa dagar på våra högstadieskolor. De
som idag har 5 mil eller mer får frukost och mellanmål på skolan. Barn- och
utbildningsnämnden har givit sin förvaltning i uppdrag att utreda kostnaden
för frukt i skolan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag - Höjning av inackorderingsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen för frågan vidare, till direktionen i Jämtlands
Gymnasieförbund, för besvarande.
___________
Bakgrund
Enligt skollagen 15 kap § 32 ska kommunen ge stöd till inackordering:
”Hemkommunen ska lämna ekonomisk stöd till elever i en gymnasieskola
men offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av
skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och
från hemmet.”
Jämtland Gymnasium har tagit fram villkor och regler som gäller för
inackorderingstillägg för de kommuner som igår i Jämtlands
Gymnasieförbund:
”Information gäller dig som studerar på gymnasieskolan och är folkbokförd i
Bräcke, Krokom, Ragunda eller Östersunds kommun.
Ansökan görs på särskild blankett som skall sändas till din hemkommun.
Adress finns på ansökningsblanketten. Viktigt att alla uppgifter är ifyllda, t
ex bankkontonummer. Du som går på fristående skola skall söka bidrag från
Centrala Studiestödsnämnden. (CSN)
Du som studerar på heltid på gymnasieskola har rätt till bidrag till
inackordering eller dagliga resor till och med vårterminen det år Du fyller 20
år.
Ansökningsblankett finns på gymnasieförbundets hemsida (www.jgy.se), på
din grundskola samt kan rekvireras från Jämtlands Gymnasieförbund. OBS!
att bidraget skall sökas av dig inför varje nytt läsår.
Villkor för inackorderingstillägg

Justerandes sign



Du skall ha lång/besvärlig resväg mellan skolan och hemmet. Som regel
skall du ha minst 55 kilometers resväg enkel riktning eller sammanlagd
restid på över 2 timmar/dag.



Du skall faktiskt vara inackorderad på studieorten och ange din
inackorderingsadress på ansökningsblanketten.
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Medborgarförslag - Höjning av inackorderingsbidrag


Inackorderingstillägget utgår med 1/30 av basbeloppet avrundat till
närmast lägre 10-tal kronor (för 2012 1460 kronor/ månad) + 100 kronor.
Om du har mer än 500 kilometer mellan hemmet och skolan utgår ett
tillägg med 300 kronor/månad.



Tillägget utgår för den tid inackorderingen varar, dock högst 9 månader,
september-maj.



Första utbetalning sker tidigast i slutet av september.



Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din ursprungliga utbildning
och kan då söka bidrag från din nya hemkommun



I undantagsfall kan ”särskilda personliga skäl” ge rätt till
inackorderingstillägg för eget boende. Skälen skall styrkas av intyg från
kurator, läkare eller liknande.



Om ovanstående villkor förändras skall du omgående meddela
förändringen till Jämtlands Gymnasieförbund. Felaktigt utbetalda bidrag
skall återbetalas.”

Underlag för beslut
Medborgarförslag - Höjning av inackorderingsbidrag
Barncheck
Tjänsteutlåtande 25 april 2013
Förslag till beslut på mötet
Kommunstyrelsen skickar förslaget vidare till direktionen i Jämtlands
Gymnasieförbund, för besvarande, då frågan ligger i förbundets
ansvarsområde.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Cristine Persson, C, och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen skickar förslaget
vidare till direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund, för besvarande, då
frågan ligger i förbundets ansvarsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag - Höjning av inackorderingsbidrag
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund
Förslagsställare
Meddelande till kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000103

Medborgarförslag - Fler sommarjobb i kommunen,
feriejobb
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att feriejobb även
ska gälla ungdomar i årskurserna 7 och 8.
________________
Reservation
Rolf Lilja, S, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, Maria Jacobsson, S, Mi
Bringsaas, S, och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för sitt
yrkande om att inkludera även årskurs 8.
_____
Bakgrund
Medborgarförslag har kommit in från en ungdom om att sommarjobb i
kommunen ska erbjudas till elever i årskurserna 7 och 8. Förslagsställaren
vill också att marknadsföringen av feriejobben ska bli bättre.
Feriejobb är en möjlighet som Krokoms kommun erbjuder ungdomar i
årskurs 9 samt årskurserna 1 och 2 på gymnasiet. Ungdomarna får jobba 5
timmar per dag i tre veckor, på en plats i någon kommunal verksamhet.
Jobben är indelade i tre perioder under sommaren. Tanken med feriejobb är
att ungdomarna ska få en inblick i arbetslivet och få arbetslivserfarenhet.
Nuvarande budget för feriejobb ger bara möjlighet att erbjuda feriejobb till
tre årskurser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 mars 2013
Socialnämnden 9 april 2013
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar att feriejobb även ska erbjudas ungdomar i årskurs 8.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag - Fler sommarjobb i kommunen,
feriejobb
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget om att feriejobb även ska gälla ungdomar i årskurserna 7
och 8. Till det har kommit ett ändringsyrkande om att feriejobben även ska
gälla elever i årskurs 8.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Rolf Lilja, S, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, Maria Jacobsson, S, Mi
Bringsaas, S, och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för sitt
yrkande.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000192

Remiss, bildande av Tysjöarnas naturreservat
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande över förslag om bildande
av naturreservat i området Tysjöarna.
_________________
Bakgrund
Området är beläget ca 14 kilometer sydväst om centralorten Krokom och
ingår idag i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000.
Det föreslagna Naturreservatets gräns sammanfaller i det närmaste med
gränsen för natura 2000-området.
Krokoms kommun är mycket positiv till initiativet att bilda ett reservat för
området då det innebär att området genom skötselplaner stärker skyddet och
områdets bevarande på längre sikt.
Kommunen har i sin översiktsplan (1991) pekat ut området som område med
mycket starka skyddsintressen. Under rubriken ”Planeringsmål” föreslås
också ett skydd genom bildande av naturreservat.
Översiktsplanen framhåller också vikten av att öka tillgängligheten i
området.
Området har blivit tillgängligt genom de ramper, spångar, informationstavlor
mm. som
tillförts området.
Möjligheterna att ifrån flera håll ta sig till området har försämrats i och med
tillkomsten av mitträcke på E14, det gäller framför allt för gående och
skidåkande ifrån Ås-området.
Möjligheterna att komma fram till området måste förbättras, det gäller för
alla sätt att ta sig dit, med bil eller buss som gående eller cyklande, men även
via skidåkning från bl a Ås-området.
Krokoms stora tillväxtområde är södra Ås, väster om E14.
Kommunen har i översiktsplaneförslag för Ås- Lugnvik samt i antagen
översiktsplan för Södra Ås markerat lämpligt läge för en gång- och skidbro
över E14 vid kommungränsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000192

Remiss, bildande av Tysjöarnas naturreservat
Krokoms kommun har prioriterat gångbron i sitt yttrande över vägplanen
2013.
En bro för oskyddade trafikanter över E14 i anslutning till Tysjöarna skulle
innebära att en sammanhängande väg för gång/cykeltrafikanter som sträcker
sig från centrala delar av Östersund kan nå fram till området.
Kommunen anser att länsstyrelsen bör ta ett större ansvar för att genomföra
en broförbindelse för oskyddade trafikanter över E14.
Slutligen ser kommunen det som ett gemensamt intresse
länsstyrelse/kommun att föra ut information om detta unika område.
Kunskapen om att området innehar värden av nationell och kanske
internationell betydelse bör lyftas. Inte minst på den lokala nivån, inom
kommunen och länet finns kunskapsbrister om de bleke- och vattenmiljöer
som omfattas av föreslaget reservat.
Underlag för beslut
Remiss förslag till bildande av naturreservat i område Tysjöarna
Yttrande
Yrkande/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till yttrande.
Efter proposition på yttrandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Länsstyrelsen i Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000202

IT-policy
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen återremitterar IT-policyn. Kommunstyrelsen vill
ha ett tydliggörande om hur olika e-dokument och strategier hänger
ihop med IT-policyn.

Bakgrund
IT-enheten har fått i uppdrag att utforma en IT-policy för Krokoms kommun.
Den utarbetade IT-policyn är formulerad så att syftet med vår IT-användning
ska framgå, vilka effekter IT-användningen ska ge, vilka som omfattas av
policyn och i vilka dokument användningen regleras.
Barncheck, MBL
MBL gjordes 25 mars 2013där inga invändningar framfördes
Barncheck gjordes 17 maj 2013
Underlag för beslut
IT-policy 17 april 2013
Protokoll från Cesam 25 april 2013
Barncheck 17 maj 2013
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar på återremittering av IT-policyn för tydliggörande
om hur olika e-dokument och strategier hänger ihop med policyn.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till återremissyrkandet.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Mi Bringsaas, S, Maria Jacobsson,
S, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, Cristine Persson, C, Eva Ljungdahl,
Mp, Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M, och Jonne Danielsson, FP.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för kaffe och överläggningar klockan
14.20-14.40.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000202

IT-policy
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta ITpolicyn. Till det har kommit ett återremissyrkande, där kommunstyrelsen vill
få ett tydliggörande om hur olika e-dokument och strategier hänger ihop med
IT-policyn.
Ordförande ställer först proposition på det formella yrkandet,
återremissyrkandet.
Efter proposition på återremissyrkandet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Åke Wilhelmsson, IT-chef
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000163

Ägardirektiv Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv 2014 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

Bakgrund
Ägarkommunerna Krokom, Östersund, Bräcke, Berg, Ragunda och
Strömsund har vid ägarmöte 25 mars 2013 enats om ägardirektiv för 2014
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2013
Ägardirektiv 2014
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Owen Laws, MP, Jörgen Blom, V, Rolf
Lilja, S, och Mi Bringsaas.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna ägardirektiv 2014 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsstöd Brottsofferjouren Jämtland
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsstöd till Brottsofferjouren med
14.000 kronor/år för åren 2013 och 2014.
2 Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_________________________________________________________
Bakgrund
Brottsofferjouren Jämtland ansöker om extra verksamhetsstäd från Krokoms
kommun med 14.000 kronor/år för åren 2013 och 2014.
Brottsofferjouren Jämtland är en ideell verksamhet som arbetar i samtliga
kommuner i Jämtlands län med stöd till brottsdrabbade.
Brottsofferjouren har fått en stor ökning i kostnader och sedan 2010 har
jouren fått fördubblat antal brottsdrabbade. Det medför ökade kostnader i
antal stödpersoner, telefon samt resekostnader.
Jouren beräknar också att antalet personer som behöver vittnesstöd kommer
att öka under 2013 då Tingsrätten byggts om och utökat antalet rättssalar
som också ger möjlighet till fler förhandlingar per år.
Underlag för beslut
Ansökan från Brottsofferjouren Jämtland
Kommunstyrelsens presidium, förslag till beslut
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
verksamhetsstöd till Brottsofferjouren med 14.000 kronor/år för åren 2013 och
2014. Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsstöd Brottsofferjouren Jämtland
Kopia till
Brottsofferjouren Jämtland
Ekonomiavdelningen för utbetalning
Hans Morén, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anpassning av utomhusmiljö vid Faxgärdets förskola,
Nälden
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar max 295.000 kronor för att genomföra
anpassningar av utomshumiljön, vid Faxgärdets förskola, för att möta
den ändrade verksamhetens behov. Anpassningarna är:
*uppförande av en vägbom
*omdragning av staket på Faxgärdets gård
*anläggande av en parkering, avsedd för hämtning/lämning av barn till
Faxgärdets förskola.
2

Pengarna tas ur kommunens resultat.
____

Bakgrund
Inför hösten 2013 ska en mycket stor grupp av barn födda 2007 börja i Fklass (förskoleklass) vid Näldens skola. Samtidigt sjunker antalet placerade
barn på Faxgärdets förskola.
Totalt sett kommer Näldens skola att ha ca 160 elever.
För att på bästa sätt kunna tillgodose samtliga barns behov kommer barnen i
F-klass att delas i två undervisningsgrupper. Den ena undervisningsgruppen
kommer att ha sitt hemvist på ordinarie plats i anslutning till ”lill-holken” på
”lillskolan”.
Den andra undervisningsgruppen för F-klass kommer att ta en avdelning på
Faxgärdets förskola i anspråk. Den aktuella avdelningen är dessutom sedan
tidigare anpassad för barn med hörselnedsättning vilket det även finns behov
av i F-klassgruppen.
För att på bästa sätt anpassa utomhusmiljön så att alla barn och elever får en
trygg och säker skolgård respektive förskolegård bör tre anpassningar göras:

Justerandes sign

-

Flytta parkering för hämtning och lämning. En vägbom för att hindra
fordonstrafik bör sättas upp vid infarten. Syftet är att parkeringen istället
ska användas för bollspel och liknande för barn och elever.

-

Staketet på Faxgärdets förskolegård dras om på en liten sträcka. Denna
åtgärd ökar möjligheterna att bättre nyttja gården pedagogiskt.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000198

Anpassning av utomhusmiljö vid Faxgärdets förskola,
Nälden
-

En ny parkering för hämtning och lämning anläggs i anslutning till
tennisbanan norr om skolan.

Underlag för beslut
Barn- och utbildnignsnämnden 7 maj 2013, § 64
Bilaga 1 med kostnadsberäkningar 6 maj 2013,
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteutlåtande 2 maj 2013
Bakgrund
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
295.000 kronor för att genomföra anpassningar av utomshumiljön, vid
Faxgärdets förskola, för att möta den ändrade verksamhetens behov.
Anpassningarna är: uppförande av en vägbom, omdragning av staket på
Faxgärdets gård, anläggande av en parkering, avsedd för hämtning/lämning
av barn till Faxgärdets förskola.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola/fritidshem
Barn- och utbildningsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000201

Bolagsordning Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att få förtydliganden i
formuleringar och i den nya lagstiftningen.
______________
Bakgrund
Krokomsbostäder AB ger kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i
ändring av bolagsordningen.
Tillägg är gjorda under § 2 andra stycket ”bolaget har rätt att, förutom egna
fastigheter, även förvalta fastigheter ägda av kommunen”.
Hela punkten 3 är ny genom den nya lagstiftningen. punkten lyder:
”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Krokoms kommun och
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget samt upplåta
affärs- och vårdlokaler. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga
principer”.
Underlag för beslut
Krokomsbostäder AB 31 januari 2013, § 13
Bolagsordning
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar på återremiss för att få förtydliganden i formuleringar
samt i den nya lagstiftningen.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag på återremiss av ärendet för att få förtydliganden i
formuleringar och den nya lagstiftningen.
Efter proposition på återremiss av ärendet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bolagsordning Krokomsbostäder AB
Kopia till
Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2:106
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige beslutar om förvärv av fastigheten FöllingeBacken 2:106.
2

Pengar för köpet, 225.000 kronor, tas ur samhällsbyggnadsnämndens
beviljade investeringsram för markförvärv.
______________

Bakgrund
Dialog har förts med ägarna av intilliggande del av parhuset i Föllinge där
kommunen har sin nyöppnade förskola. Ägarna har genom grannyttrande
godkänt det tillfälliga bygglov som kommunen sökt för ändrad användning.
En förutsättning för detta var att kommunen verkade för att genomföra ett
förvärv av fastigheten.
Vid kommunstyrelsens möte den 7 maj återremitterades fastighetsförvärvet
för att barn- och utbildningsnämnden skulle kunna redovisa en utredning av
förskoleplatser i Föllinge.
Vid dagens möte får kommunstyrelsen information i utredningen som också
berör fastigheten Backen 2:106.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 maj 2013, § 92
Samhällsbyggnadsnämnden 26 mars 2013, § 33
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget, från
samhällsbyggnadsnämnden, som förslår kommunfullmäktige godkänna
fastighetsförvärv av fastigheten Föllinge-Backen 2:106 för 225.000 kronor.
Pengarna tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsram för
markförvärv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2:106
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta om förvärv av fastigheten för 225.000 kronor.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Uppskrivning av elevplatspriser 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att Jämtlands Gymnasieförbund får höja
elevplatspriserna 2013 med 1,7% till 3,8% från den i ägardirektivet
fastställda höjningen på 2,1%.
2

Höjningen, som för Krokoms kommuns del blir 522.000 kronor, tas ur
årets resultat.

Bakgrund
I ägardirektivet för 2013 får elevplatspriserna skrivas upp med i genomsnitt
2,1%. Jämtlands Gymnasieförbund har begärt en uppskrivning av
elevplatspriserna med 4,1%. Begäran om uppskrivning beror på att
löneavtalen med lärarorganisationerna medför högre löneökningar än den
prognostiserade nivån på 2,5% för 2013.
Gymnasiereformen 2011 innebär merkostnader för gymnasieförbundet bland
annat utifrån att timplaner och kursplaner förändrats. Detta innebär i
praktiken att det behövs mer lärarresurser för att klara uppdraget.
På ägarmötet 2013.04.15 beslöt ägarkommunerna att ställa sej bakom en
uppskriving av elevplatsspriserna med 1,7
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 maj 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
De finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att Jämtlands Gymnasieförbund får höja elevplatspriserna 2013 med
1,7% till 3,8% från den i ägardirektivet fastställda höjningen på 2,1%.
Höjningen, som för Krokoms kommuns del blir 522.000 kronor, tas ur årets
resultat.

Justerandes sign
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46(59)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 maj 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 117 (forts)

Dnr 2012-000293

Uppskrivning av elevplatspriser 2013
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2013-000187

Medfinansiering Nyföretagarcentrum
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Nyföretagarcentrum med
79.000 kronor under 2013.
2

Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag
______________

Bakgrund
Nyföretagarcentrum (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en nationell
stiftelse som etablerade sig i länet 2010-2011. Stiftelsen främjar
nyföretagande och entreprenörskap genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning
till alla som vill starta eget företag. De arbetar i närmare 200 kommuner med
rådgivningen och har i länet samarbete med fyra kommuner.
Varje lokalt NyföretagarCentrum finansieras av lokalt näringsliv och
offentliga medel. Nyföretagarcentrums verksamhet bygger på minst 50%
privat finansiering och resterande offentlig finansiering. Nyföretagarcentrum
har nu avtal med privata företag i Krokoms kommun inklusive en mindre
andel av de länsövergripande företagens medfinansiering på totalt 79 000
kronor.
Krokoms kommun hade avtal med Nyföretagarcentrum under 2012.
Samarbetet mellan näringslivsavdelningen och Nyföretagarcentrum kring
nyföretagarrådgivning och informationsträffar fungerade mycket bra. Under
2012 medverkade Nyföretagarcentrum till start av 12 företag (20 personer).
Barncheck
Ärendet berör inte barn och ungdomar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 maj 2013
Bilaga 1 Ansökan om medfinansiering nyföretagarrådgivning 2013
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Dnr 2013-000187

Medfinansiering Nyföretagarcentrum
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att
medfinansiera Nyföretagarcentrum med 790.00 kronor under 2013.
Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Maj-Britt Ringvall, Nyföretagarcentrum
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Hans Morén, ekonom
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Dnr 2013-000123

Motion - Ny kommunal nämnd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar förslagsställaren med att motionen
överlämnas till en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över den
politiska organisationen som ska gälla från och med år 2015.
2

Kommunstyrelsen utser arbetsgruppen vid möte den 19 juni 2013, då
också direktiv ges.
_______

Bakgrund
Jörgen Blom, V, har kommit in med en motion om att inrätta en ny
kommunal nämnd.
Kultur-, idrotts- och fritidsfrågor är sällan prioriterade då de tillhör
”frivilligåtaganden” i den kommunala verksamheten, det vill säga frågorna
är inte ett måste för kommunen att bedriva. Det gör att de ofta får stå tillbaka
och ge plats för andra frågor.
Motionsställaren vill därför att en ny kommunal nämnd inrättas som har att
hantera frågor som rör kultur, idrott och fritid samt att det ska ingå i
budgetberedningen inför 2014 eller senast 2015.
Underlag för beslut
Motion 27 februari 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V.
Kommunstyrelsen resonerar sig fram till ett förslag som förslår
kommunfullmäktige besvara förslagsställaren med att motionen överlämnas
till en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över den politiska organisationen
som ska gälla från och med år 2015. Arbetsgruppen utses vid
kommunstyrelsens möte den 19 juni 2013, då också direktiv ges.
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Dnr 2013-000123

Motion - Ny kommunal nämnd
Propositionsordning
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige besvara
förslagsställaren med att motionen överlämnas till en arbetsgrupp som får i
uppdrag att se över den politiska organisationen som ska gälla från och med
år 2015. Arbetsgruppen utses vid kommunstyrelsens möte den 19 juni 2013,
då också direktiv ges.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2013-000149

Ombyggnation Blomstergården, Krokom
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för vårdlokal till
äldreomsorgen.
2

Pengar för investeringen, cirka 1.500.000 kronor, tas ur
investeringsbudget 2013, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut om rambudget 2014.
______

Bakgrund
Vårdtyngden och behovet av demensplatser har sedan våren 2012 varit hög
och med anledning av det har socialnämnden begärt en lokalanpassning för
att skapa ytterligare sex demensplatser på Blomstergården.
För att skapa nya demensplatser krävs en ombyggnation av hemtjänstens
lokaler till tre stycken korttidsplatser.
Kostnad för lokalanpassning beräknas till cirka 1.500.000 kronor
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 maj 2013, socialförvaltningen
Ordförandebeslut 28 maj 2013, samhällsbyggnadsnämnden
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Mi Bringsaas, S och Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag som föreslår Kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för vårdlokal till äldreomsorgen. Pengar för
investeringen, cirka 1.500.000 kronor, tas ur investeringsbudget 2013, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om rambudget 2014.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
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Dnr 2013-000011

Ks 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 kommun-styrelsen 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
Dnr KS 13/056
Listor över färdtjänstbeslut 130401-130430

Färdtjänsthandläggare

1

Dnr KS 13/174
Ordförandebeslut 130429, Stöd till Wångens Stora Ks ordförande
Lärlingspris 2013

2

Dnr KS 13/193
Hyresavtal, kopieringsmaskin Kvarnbacksskolan, IT-chef
Krokom, mellan Serva Office Partner och kommunen

Dnr KS 13/204
3
Ordförandebeslut 130429, Stöd till Årets Margareta Ks ordförande
____
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 11
Naturvårdsverket: skriften ”Klimatinvesteringsprogram i mål”

2

Dnr 20
Jämtlands läns landsting: patientnämndens årsberättelse 2012

3

Dnr 22
Kommunala handikapprådet: protokoll 130422

4

Kommunala pensionärsrådet: protokoll 130423

5

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 130424, pressmeddelande,
Befolkningsförändringar utmanar ekonomin

6

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: protokoll 130311 och 130422,
regionstyrelsen

7

8

9

Regionförbundet Jämtlands län: protokoll 130415, primärkommunala
nämnden
Dnr 25
Regeringskansliet, Landsbygdsdep: 130327, information om Leader i
nästa landsbygdsprogram
Regeringen, Näringsdep: beslut 130418, uppdrag till Trafikverket av
seende samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Dnr 28
10 Almega: rättsutredning: Oförenligt med EU-rätten att hindra
vinstdrivande företag, skriften ”Är det möjligt att ställa krav på
driftsform i offentlig upphandling?"
11 Arvsfonden: information ”Får kulturen plats på er ort?”
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
12 Folkbildningsrådet: 130411, Samlad bedömning av folkbildningens
samhällsbetydelse
13 Vindkraftcentrum: nyhetsbrev nr 3, 2013
14 Folkbildningsrådet: samlad bedömning av folkbildningens samhälls
betydelse
Dnr KS 12/039
15 Kammarrätten i Sundsvall: protokoll 130326, överklagan av
Förvaltningsrättens beslut ang avvisad talan; fråga om
prövningstillstånd
16 Kommunstyrelsens ordförande: skrivelse 130430 till Högsta
förvaltningsdomstolen ang förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Hotagen nr 2
Dnr KS 13/034
17 Länsstyrelsen: yttrande 130313 gällande Energimyndighetens upp
datering av områden av riksintresse för vindbruk
Dnr KS 13/055
18 SmåKom: yttranden för kännedom daterade 130422 (SOU 2012:86
och SOU 2012:91)
Dnr KS 13/070
19 Sametinget: beslut 130227, utbetalning av statsbidrag till kommuner
2013
Dnr KS 13/134
20 Migrationsverket: information, ersättning för betydande extraordinära
kostnader samt vissa särskilda kostnader om statlig ersättning för
flyktingmottagande
Dnr KS 13/182
21 Kulturskolan Krokom: 130514, namninsamlingslistor för stöd till
Kulturskolan i Krokom och tack för positivt besked
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
Dnr KS 13/153
22 Länsstyrelsen Jämtlands län: 130419, tilldelning av medel till
kommunens näringslivsfond
Dnr KS 13/155
23 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 130318, förordnande av borgerlig
vigselförrättare
Dnr KS 13/172
24 Leader Storsjöbygden: bekräftelse 130506 om mottagen ansökan till
projektet, Klusterutveckling inom de gröna näringarna
Dnr KS 13/178
25 Kommuninvest: årsbesked 2012 – överskottsutdelning
Dnr KS 13/183
26 Sametinget: meddelande 130425, redovisning av statsbidrag till
kommuner
_____
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

1

2

3

4

5

6

7

Dnr KS 12/217
Motion om igångsättningstillstånd för och exploatering av
detaljplan för Hissmon 1:231 ”Kvarna” B3/B4 remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/235
Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot
utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och
miljönämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/248
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhuset,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget
slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013.
Dnr KS 12/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, remitteras till kommunstyrelsen. Den
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober
2013.
Dnr KS 13/028
Motion – Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/071
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
8

9

10

11

12

13

14

Justerandes sign

Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Den ska vara
i kommunfullmäktige senast februari 2014.

besvarad

Dnr KS 13/099
Medborgarförslag – Frukost på skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara
besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/101
Medborgarförslag -Busskort och fritidskort till alla elever.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
presidium har lämnat det för utredning till administrativ chef och
trafiksamordnaren. Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/102
Medborgarförslag – Mer levande park i Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/103
Medborgarförslag – Fler sommarjobb i kommunen.
Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden. Förslaget ska
vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/106
Medborgarförslag – Datan i skolan. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara
besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/1073
Medborgarförslag – Utökad fritidsledartjänst. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara
besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
Dnr KS 13/123
Motion – Ny kommunal nämnd. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast
februari 2014.
_____
15
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