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Ks § 182

Dnr 2015-000028

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningslista med tillägg av
ärendet ”Igångsättningstillstånd för renovering av spillvattenledning,
Aspåsvägen, Krokom”.
_____
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Ks § 183

Dnr 2015-000003

Informationer

Justerandes sign

*

Företagsutveckling
Anders Byström, regiondirektör, Sven Winemark, verksamhetschef
näringsliv, Örjan Berglund, företagsstöd, Region Jämtland Härjedalen,
Per Simonsson, affärsutvecklare Inkubatorn, MSSP samt Anna-Carin
Svedén, näringslivschef

*

Överflytt av näringslivsfonden
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Nya rutiner för hantering av bygdeavgiftsmedel
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Fördjupad översiktsplan Ås
Anne Dahlgren, stadsarkitekt, Tomas Nilsson, fastighetschef och
Christer Thand, VA- och renhållningschef

*

Igångsättningstillstånd för renovering av spillvattenledning,
Aspåsvägen, Krokom
Christer Thand, VA- och renhållningschef

*

Grovavfallsinsamling
Oscar Aspman, enhetschef för renhållningen

*

Flykting/Integration
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef

*

Process för kommunens budget- och målarbete
Sara Anselmby, kanslichef

*

Handlingsprogram skydd mot olyckor
Jan Eriksson, säkerhetschef och Christer Thand VA- och
renhållningschef

*

Rekrytering av kommundirektör
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
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Informationer
Ajourneringar
Kommunstyrelsen ajournerar sig för gruppmöten och lunch klockan 11.3011.50, klockan 12.10-14.00 samt för en korta överläggning klockan 16.0016.05.
_____
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Ks § 184

Dnr 2015-000134

Rambudget 2016, plan 2017-2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om tillägg till rambudget 2016, plan 20172018 enligt förslag.
2

Kommunfullmäktige kan ta förnyad ställning till kommunens budget
2016 vid sitt möte i februari 2016, kopplat till statsbudgeten och
integrationsverksamheten och dess finansiering.
_______

Reservation
Rolf Lilja, S, Yvonne Rosvall, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S,
Niklas Rhodin, S, och Jörgen Bloms, V, anmäler reservation till förmån för
egen rambudget.
Bakgrund
Detta dokument är ett tillägg till Rambudget 2016, plan 2017-18, antaget av
kommunfullmäktige juni 2015.
I beslutet ingick då att rambudgeten skulle revideras i december då
förutsättningar och konsekvenser av statsbudgeten förmodades vara kända.
Under hela året har flyktingsituationen i världen förvärrats. Många fler
flyktingar söker asyl i vårt land nu jämfört med tidigare år. Kommunernas
ansvar i flyktingmottagandet har ökat. Kommunerna kommer att få ett
generellt statsbidrag 2015, för Krokoms kommun är det ca 15 miljoner
kronor. Dessa medel får även användas under 2016. Riktlinjer för nyttjande
av detta statsbidrag saknas i nuläget. Regeringen aviserar även om ett antal
förändringar och tillskott till kommunsektorn avseende statsbidrag för
målgrupper kopplade till flyktingkrisen. Detaljer och ekonomiska
konsekvenser för detta saknas i dagsläget.
Sammantaget innebär detta att kommunen behöver ta förnyad ställning i
budgetfrågan när nödvändiga detaljer är kända. Detta bör ske vid
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2016.
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Ks § 184 (forts)

Dnr 2015-000134

Rambudget 2016, plan 2017-2018
Här följer en redovisning av de föreslagna förändringarna i
rambudgeten. I övrigt gäller den budget som antogs i juni.
Skattesatsen kvarstår oförändrad. 22,17 kr.
Skatteprognos har uppdaterats med senast kända data och prognos från SKL,
oktober 2015.
Antalet invånare är uppdaterat utifrån nuvarande nivå och med hänsyn tagen
till att försäljning och inflyttning i planerat bostadsområde i Sånghusvallen
är försenat jämfört med den plan som fanns i budgeten i juni.
Investeringsbudgeten är uppdaterad, både vad gäller när i tid olika projekt
kan genomföras och vissa förändringar i övrigt. Den enskilt största
förändringen är att det nu ligger medel för ett nytt äldreboende i plan åren
2017—18. Detta är en tidigareläggning då detta skulle kunna ge möjlighet att
temporärt använda dessa lokaler till andra behov.
Dessutom är följande poster uppdaterade i denna tilläggsbudget:
KS förfogandeanslag är minskat med 300 tkr (KS medgav detta som ett sätt
för kommunledningsförvaltningen att minska sina kostnader för 2016 och
framåt.)
Pensionskostnader är uppdaterade med senast kända pensionsprognos
(augusti -15).
Räntekostnaderna är uppdaterade som en följd av ändrade upplåningsbehov
kopplat till bl.a uppdaterad investeringsbudget.
Följande nämnders ramar uppdateras tillfälligt för 2016 (kolumnen
Tilläggsbudget), samt att rambudgeten nu jämfört med i juni är uppdaterad
med fördelning av Löne- och Indexreserver:
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Rambudget 2016, plan 2017-2018
Besparing
Mkr
Nämnd
Vårens ram Lönereserv Indexreserv Tilläggsbudget utanför ram Ny ram
65,8
68,5
Kommunstyrelse
0,9
1,1
0,4
0,3
264,2
272,2
Socialnämnd
4,8
2,1
1,1
266,7
278,4
Barn- & utbildningsnämnd
9,5
1,2
1
130,1
135,2
Samhällsbyggnadsnämnd
1,7
1,6
1,8
3,1
3,2
Bygg- & miljönämnd
0,1
729,9
17
6
4,3
0,3
757,5

Känd information från statsbudgeten:

De satsningar i form av riktade statsbidrag där socialnämnden respektive
barn- och utbildningsnämnden är mottagare, finns vissa bidrag redan
beviljade och andra är ansökta om och vi väntar på beslut från ansvariga
myndigheter. För socialnämnden har man i år (2015) redan tagit med i sina
förutsättningar att det statsbidrag som kommer till kommunen för ”Fler
händer i vården” redan är ianspråktagna för personalförstärkningar inom
Särskilt boende (demensvård Blomstergården/särskild bemanning kopplat till
vissa omsorgstagare med tungt vårdbehov/tillsynsbehov.) Motsvarande
bidrag för 2016 är också redan ianspråktagna helt eller delvis av samma
anledning. Helårseffekt 3 mkr från och med 2016.
För barn- och utbildningsnämndens räkning har man återsökt och fått
ersättning med 1,4 mkr för helår 2016 (700 tkr för 2015) för satsningar inom
förskolan.
Vad gäller lågstadiesatsningen har man skickat in ansökan om 4,6 mkr för
2016-ff. Dessa medel kräver dock motprestation i form av anställning, vilket
gör att eventuella beviljade statsbidrag helt motsvaras av kostnadsökningar.
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Rambudget 2016, plan 2017-2018
För barn- och utbildningsnämndens del finns 3 större satsningar i
höstpropositionen. Dessa är satsningar på lärarlöner (där det tycks som att
kommuner som kan påvisa satsningar på lärarlöner 2015/16 i efterskott kan
bli premierade), en mindre satsning på skolbibliotek (motsvarande cirka 100
tkr för vår kommun) samt fritidshem. Det sistnämnda torde handla om ett
riktat statsbidrag, och om bidraget fördelas efter befolkning, handlar det om
400 tkr 2016, och 800 tkr/år därefter. Sammantaget ingenting som kan ses
som resultatpåverkande i positiv riktning.
Statsbudgetens effekter i sin helhet ska införlivas i nämndernas ramar under
2016.
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning:
Nämnderna har i sina detaljbudgetar för 2016 arbetat fram verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning/RI-mål utifrån rambudgeten i juni och de
resultatindikatorer som anges där. Denna uppdatering av rambudgeten
föranleder inga ändringar i resultatindikatorer som nämnderna behöver
förhålla sig till.
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till rambudget
* Kommunens skattesats 2016 ska vara 22,17
*

Kommunens rambudget för 2016 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 2016, enligt mall.

Justerandes sign

*

Avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under planperioden
görs

*

till kommunfullmäktige i juni 2016 presenteras en långsiktig
investeringsbudget. Budgeten ska också innehålla vilka årliga
kostnader investeringen medför.
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Rambudget 2016, plan 2017-2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
rambudget 2016.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
rambudget 2016.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till samverkanspartiernas, C, M, MP,
KD, rambudget 2016.
Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samverkanspartierna, C, M, MP, KD, och ett
förslag från oppositionen, S och V, i rambudget 2016.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller samverkanspartiernas rambudget 2016, plan 20172018.
Kopia till
Kommunfullmäktige
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

10(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 185

Dnr 2015-000305

Aktieägaravtal, bolagsordning Business Peak Region
AB, fd Mid Sweden Science Park
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt aktieägaravtal
mellan parterna Samling Näringsliv Jämtlands län ekonomisk förening
samt kommunerna Östersund, Krokom, Åre och Region Jämtland
Härjedalen.
2. Kommunfullmäktige godkänner på motsvarande sätt förslag till
bolagsordning mellan berörda parter.
__________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har sedan tidigare varit delägare i Mid Sweden Science
Park AB. 55% av bolaget har ägts av näringslivet via samverkansbolagen
Peak business and sports AB och VTC Service AB. Det offentliga
delägandet har fördelats enligt Krokoms kommun 7.5%, Östersunds
kommun 15%, Åre kommun 7.5% och Region Jämtland Härjedalen 15%.
Genom ett initiativ från några av de större bolagen i Östersund och Krokom
har en ny näringslivsförening bildats, Samling Näringsliv Jämtlands län
ekonomisk förening. Föreningen är relativt nybildad och arbetar nu med att
få med fler företag som medlemmar. Den nya föreningen har förvärvat
näringslivets aktier i MSSP AB och äger nu 55% av bolaget. Bolaget
föreslås även byta namn till Business peak region AB.
Den nya ekonomiska föreningen har som ambition att tillsammans med
Östersunds, Krokoms, Åre kommuner och Region Jämtland Härjedalen
bredda verksamhetsområdet för nya bolaget (Business Peak region AB) och
på sikt arbeta med tre affärsområden (näringslivsutveckling, Mid Sweden
Science Park och destinationsutveckling) med fokus på infrastruktur,
kompetensförsörjning och bilden av Jämtland. Målsättningen är att öka
samverkan ytterligare mellan näringslivet och det offentliga.
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Aktieägaravtal, bolagsordning Business Peak Region
AB, fd Mid Sweden Science Park
Underlag för beslut
Näringslivschefens tjänsteutlåtande 8 november 2015
Förslag till aktieägaravtal
Förslag till bolagsordning
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Björn Hammarberg, M, Rolf Lilja, S,
och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna nytt aktieägaravtal mellan parterna Samling Näringsliv Jämtlands
län ekonomisk förening samt kommunerna Östersund, Krokom, Åre och
Region Jämtland Härjedalen. Kommunfullmäktige godkänner på
motsvarande sätt förslag till bolagsordning mellan berörda parter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Remiss - Nya rutiner avseende hantering av
bygdeavgiftsmedel
Kommunstyrelsens beslut
1 Krokoms kommun lämnar remissvar med följande ändringar:
Svaret i punkten två, sista meningen, ändras till: ”Näringslivsfonden
beslutas fortlöpande, under året, från och med den 1 januari 2016”.
Svaret i punkten åtta ändras till: ”Då många föreningar som söker dessa
medel är ideella kan det vara avgörande att kunna dela upp större projekt
i mindre etapper, utan att krävas på en komplett projektplan år 1. En
förening bör därför kunna söka för ett projekt i flera etapper”.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Jämtland har på uppdrag av Riksrevisionsverket föreslagit en
ny policy för hantering av bygdemedel. Ärendet har skickats ut på remiss till
kommunerna i Jämtlands län och Krokoms kommun har möjlighet att lämna
ett yttrande kring policyn.
Bygdemedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom
utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska bland annat användas till
investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service eller annat
som är till allmännytta för bygden. Utifrån detta förslag till policy samt
tidigare resonemang med Länsstyrelsen i frågan så upplever vi stor oro för
att bygdemedlen kommer att regleras så hårt att medlen inte går till det de
drabbade bygderna faktiskt önskar och behöver. Länsstyrelsen vill minska
administrationen kring bygdemedlen och vill därför skapa riktlinjer för att
underlätta hanteringen vilket gör det svårare för föreningar och byalag att
nyttja dessa medel. Vi anser inte att bygdemedel ska ses som ”statliga”
medel samt att alla tänkbara förordningar och EU-program (exempelvis
kommersiell service, Landsbygdsprogrammet) ska förekomma beviljandet
av bydemedel.
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Remiss - Nya rutiner avseende hantering av
bygdeavgiftsmedel
Krokoms kommun delas in i tre områden med tilldelade medel,
Område 1 - Hotagen, Laxsjö, Föllinge (1 032 740 kr)
Område 2 - Rönnöfors, Offerdal, Aspås (2 086 691 kr)
Område 3 - Ås, Rödön, Alsen, Näskott (716 716 kr).
Totalt har det 2015 fördelats 3 836 147 kr i både den allmänna fonden och i
näringslivsfonden.
Bygdemedlen utgör ett mycket viktigt tillskott för landsbygdens utveckling.
Butiker med dagligvaror, drivmedelsstationer, idrottsföreningar,
idrottsanläggningar, byföreningar, föreningshus med flera lever på knappa
resurser. För att kunna underhålla och utveckla bygderna behövs
bygdemedlen som ett stöd för dessa verksamheter och då behövs
Länsstyrelsen som förvaltande myndighet som ser vad bygdemedlen faktiskt
är avsedda för.
FÖRSLAG TILL NY POLICY FÖR BYGDEMEDEL- Krokoms kommuns
svar
1

Alla ansökningar görs via E-tjänsten Ansökan Bygdemedel hos
Länsstyrelsen Jämtlands län, även Näringslivsfonderna. Om möjligheten
till e-tjänst saknas, kan pappersansökan användas, dock skall samma
underlag finnas med. I det fall ansökan inte är komplett, tas den inte
med i prioritetsunderlaget. Begäran om kompletteringar skickas ej ut för
obligatoriska underlag.
Svar: Bra att ansökningarna måste vara kompletta när de skickas in.

2

Sista ansökningsdatum för allmänna fonden 2016-01-31 därefter den 31
oktober varje år. Ansökningar för näringslivsfonden sker två gånger per
år, dels i samband med ansökning allmänna fonden samt 31 april
Svar: Det är nödvändigt att tidigarelägga ansökningsdatum för de
allmänna bygdeavgiftsmedlen från och med nästa år så att föreningarna
ges möjlighet att göra investeringar under sommarhalvåret.
Näringslivsfonden beslutas fortlöpande, under året, från och med den 1
januari 2016.
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Remiss - Nya rutiner avseende hantering av
bygdeavgiftsmedel
3

Bidragsprocent max 70 % av stödberättigande kostnader. Efter särskild
prövning kan högre bidragsprocent prioriteras.
Svar: ok

4

Bidrag till lätt avyttringsbara tillgångar beviljas restriktivt. Det ska
tydligt framgå att tillgången inte används eller kommer användas för
annat bruk än hos sökande.
Svar: Tveksam formulering. Vi anser att detta måste prövas från fall till
fall. Ibland är det den ”lätt avyttringsbara” investeringen som är den
strategiskt viktiga.

5 Bidrag beviljas generellt inte till mobil utrustning, till exempel skoter,
fyrhjuling mm.
Svar: Vi anser att detta måste prövas från fall till fall och att
Länsstyrelsen tar hjälp av kommunerna innan beslut. Vi kan delvis stå
bakom förslaget men ser samtidigt problemet då det är svårt för
föreningar att hitta inkomstkällor till dessa rätt stora investeringar.
6 Beaktande av miljö, jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet och
integration bör/ska ske vid prioritering av ansökningar.
Svar: ok
7

Lägsta gräns för beviljat bidrag 20 000 kronor.
Svar: Vi föreslår en lägsta gräns på 10 000 kronor. Små föreningar som
har smärre investeringsbehov men också en begränsad ekonomi, har inte
råd till dessa investeringar som ligger under 20 000 kr. Här skulle den
nivån starkt begränsa möjligheten att kunna ansöka om bygdemedel för
investeringar som ändå är både angelägna och ibland avgörande för
verksamheten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 186 (forts)

Dnr 2015-000291

Remiss - Nya rutiner avseende hantering av
bygdeavgiftsmedel
8 Beviljat bidrag ska avse hela projektets löptid. Projektplan och
utbetalningsplan bifogas till ansökan om den löper över flera år. Bidrag
får inte utgå återkommande till samma förening till samma ändamål.
Svar: Då många föreningar som söker dessa medel är ideella kan det
vara avgörande att kunna dela upp större projekt i mindre etapper, utan
att krävas på en komplett projektplan år 1. En förening bör därför kunna
söka för ett projekt i flera etapper”.
9 Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för
investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även
användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.
Svar: ok
10 Projekt som syftar till att återställa vattenmiljön i reglerade vatten ska ha
hög prioritet i handläggningen (med detta avses inte ersättningar för
skada som ska ansökas hos Mark- och miljödomstolen).
Svar: ok
11 Rekvisition sker via särskild blankett tillsammans med fakturor och
betalningsbevis, undertecknad av firmatecknare. Instruktion kommer att
finnas på Länsstyrelsens hemsida.
Svar: ok
12 Förskott av utbetalning beviljas endast till föreningar. Dessa kan ansöka
om max 50 % i förskott, resterande rekvireras mot faktura och
betalningsbevis.
Svar: Vi bedömer att det är viktigt att föreningar ges möjlighet att
rekvirera hela beloppet i förskott vid behov. Om man nu har uppfyllt
alla krav och beviljats medel så bör man kunna förskottera hela
summan. Det skulle kunna bli likviditetsproblem och att projektet annars
ej kan slutföras. Företag och företagssammanslutningar bör även ges
möjlighet att rekvirera i förskott.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 186 (forts)

Dnr 2015-000291

Remiss - Nya rutiner avseende hantering av
bygdeavgiftsmedel
Underlag för beslut
Näringslivschefens tjänsteutlåtande 9 november 2015
Remiss – Nya rutiner för hantering av bygdeavgiftsmedel
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att svaret under punkten två, sista meningen,
ändras till att näringslivsfonden beslutas fortlöpande, under året, från och
med den 1 januari 2016.
Lena Persson, KD och Björn Hammarberg, M, föreslår att svaret under
punkten åtta ändras till. ”Då många föreningar som söker dessa medel är
ideella kan det vara avgörande att kunna dela upp större projekt i mindre
etapper, utan att krävas på en komplett projektplan år 1. En förening bör
därför kunna söka för ett projekt i flera etapper”.
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S, Cristine Persson, C, Jan Runsten, MP, och
Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besvara
remissen enligt förslag. Till det har kommit två ändringsförslag. Ordförande
kommer först att fråga på ändringarna och sedan på grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändring i svaret för punkten två finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på ändring i svaret för punkten åtta finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 186 (forts)

Dnr 2015-000291

Remiss - Nya rutiner avseende hantering av
bygdeavgiftsmedel
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Östersunds kommun
Åre kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Bergs kommun
Härjedalens kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 187

Dnr 2015-000031

Medborgarförslag - Fler jobb i kommunen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt nedanstående.
______
Svar på medborgarförslaget
Att skapa fler arbetstillfällen och att locka fler företag till kommunen är
något som Krokoms kommun jobbar för hela tiden på olika sätt. Vi har ett
näringslivskontor i kommunen som består av tre tjänster som arbetar dels ut
mot de befintliga företagen för stöd till de företag som vill växa eller
utvecklas dels för att få företag att vilja etablera sig i kommunen.
Krokoms kommun deltar i ett gemensamt etableringsfrämjandeprojekt
tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och övriga kommuner i länet.
Syftet med projektet är att locka företag till regionen. Det handlar om alla
typer av företag inom olika branscher. Vi deltar också aktivt tillsammans
med Östersunds kommun och Jämtkraft i projektet The power region som
handlar om att attrahera större serverhallar till våra kommuner.
Förslagsställaren nämner just Biltema som exempel på företag som man vill
se i kommunen. Krokoms kommun har haft flera möten med Biltema och
visat upp både Krokomsporten och Åsbacken. Biltema har dock varit tydliga
med att Östersund är och har varit deras förstahandsalternativ.
Krokoms kommun stöttar en organisation som heter Nyföretagarcentrum
som hjälper till när någon vill starta företag. Vi ser att det är viktigt att de
som vill starta företag får bra rådgivning då företaget på sikt kan skapa
arbetstillfällen i kommunen. För ungdomar finns möjlighet att anmäla sig till
sommarlovsentreprenörer varje år för att prova på att vara företagare några
veckor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 187 (forts)

Dnr 2015-000031

Medborgarförslag - Fler jobb i kommunen
I Krokoms kommun händer det mycket just nu som är positivt. Det byggs
bland annat nya industrilokaler, framförallt i Ås men även på andra ställen.
Vi har en fördel med att finnas nära Östersund och Åre och vi märker att fler
och fler kan tänka sig att flytta sitt företag till Krokoms kommun. Vi tar
tacksamt emot förslag på företag som kan tänkas vilja etablera sig vår
kommun.
Underlag för beslut
Näringslivschefens tjänsteutlåtande 22 november 2015
Medborgarförslag – Fler jobb i kommunen
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar förslaget med det som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 188

Dnr 2015-000298

Grovavfallsinsamling och återvinningscentraler
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar taxa för budad grovavfallshämtning vid
fastighetsgräns. Priset ska vara 450 kronor inklusive moms, per 2 m3
grovavfall.

2

Kommunfullmäktige antar ändringar i bilaga 1 till
Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering. Texten
”eller hämtas av renhållaren minst en gång per år efter sopbilens
hämtväg” utgår på fyra ställen.

Kommunstyrelsens beslut
1 En utvärdering av förändringen av grovavfallsinsamlingen och taxan
utvärderas efter två år.
Bakgrund
Grovavfallsinsamling
Den årliga grovavfallsinsamlingen föreslås upphöra av miljöskäl,
arbetsmiljöskäl och trafiksäkerhetsskäl. Detta leder till en årlig besparing på
200 000 kronor.
För att upprätthålla en hög servicenivå erbjuds istället budad hämtning av
grovavfall vid fastighetsgräns under hela året. En avgift* (675 kr inkl moms)
utgår per hämtning av max ett normallass (ca ett släpvagnslass).
*Avgiften är en del av taxan. Denna måste beslutas av kommunfullmäktige.

Besparing 200 000 kronor/år.

Egen lastväxlare
En egen lastväxlare är inköpt för att möta behovet av löpande tömningar i
Krokom och Åse. Sommartid heltid, vintertid ca halvtid.
Nettobesparing exklusive personalkostnader 250 000 kronor/år.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 188 (forts)

Dnr 2015-000298

Grovavfallsinsamling och återvinningscentraler
Avsluta Åses och Landöns ÅVCer
Anläggningarna är i stort behov av modernisering för att fortsatt drift ska
vara försvarbar. Exempelvis är möjligheterna att dra fram el och vatten
begränsade och kostnaden skulle bli orimlig. Anläggningarna bör därför
avslutas och kunderna hänvisas till Krokom eller Änge (se nedan). Gällande
entreprenadavtal löper till och med 31 december 2016, vilket kan vara en
lämplig tidpunkt för omorganisationen.
Besparingar; Landön 170 000 kronor/år, Åse 450 000 kronor/år.
Totalt 620 000 kronor/år.
Bygga ny ÅVC i Änge
Änge är utan ÅVC. Boende i offerdalsområdet får idag lämna sitt grovavfall
och farliga avfall i Åse, Landön eller Krokom. När anläggningen i Änge är
klar förbättras den geografiska spridningen av anläggningarna, samtidigt
som antalet anläggningar reduceras från fem till fyra. Därmed kan mer
resurser läggas per anläggning vilket kommer att öka både tillgänglighet och
kvalitet.
Kostnad för drift och kapitaltjänst ÅVC Änge ca 600 000 kronor/år.
Personalkostnader
Förstärkt bemanning 150%, fördelat på:
-chaufför ny lastväxlarbil, ca 80%
-budad grovavfallsinsamling, ca 20%
-förstärkt ÅVC-bemanning, ca 50%
-minskat behov av inhyrda sommarvikarier, ca 100 000 kronor
Ökad personalkostnad 280 000 kronor/år.
Slutsats
En fullfinansierad omorganisation som väntas leda till effektivare arbetssätt
med bättre arbetsmiljö för personalen och bättre service, kvalitet och
tillgänglighet för kunderna.
Summa besparingar
1 170 000 kronor/år
Summa nya kostnader
980 000 kronor/år
Nettobesparing
190 000 kronor/år
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 188 (forts)

Dnr 2015-000298

Grovavfallsinsamling och återvinningscentraler
Underlag för beslut
Samhällsbyggandsnämnden 19 oktober 2015
Tjänsteutlåtande 11 september 2015
Bilaga 1 till Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg att en utvärdering av förändringen av
grovavfallsinsamlingen och taxan utvärderas efter två år.
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S, Cristine Persson, C, Rolf Lilja, S, och
Hans Åsling, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att
kommunfullmäktige antar taxa för budad grovavfallshämtning vid
fastighetsgräns. Priset ska vara 450 kronor inklusive moms, per 2 m3
grovavfall. Kommunfullmäktige antar ändringar i bilaga 1 till
Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering. Texten
”eller hämtas av renhållaren minst en gång per år efter sopbilens hämtväg”
utgår på fyra ställen. Till det har kommit ett förslag om att en utvärdering av
förändringen av grovavfallsinsamlingen samt att taxan utvärderas efter två
år.
Ordförande kommer först att fråga på förslaget från
samhällsbyggnadsnämnden och sedan på förslag om utvärdering av
förändringen och taxan efter två år.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på utvärdering av förändringen och taxan efter två år finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 188 (forts)

Dnr 2015-000298

Grovavfallsinsamling och återvinningscentraler
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Presidielådan för bevakning uppföljning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

24(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 189

Dnr 2015-000275

Remiss - Handlingsprogram för skydd mot olyckor
2016-2019
Kommunstyrelsens beslut
1 Revideringen av planen är bra och kommunstyrelsen har inga
invändningar eller synpunkter i övrigt.
2

Samverkan mellan kommunens VA-avdelning och Jämtlands
Räddningstjänstförbund är väsentlig i de fall där förändringar i
släckvattenfrågan görs. Det är viktigt att klargöra ansvarsförhållanden,
dels inom kommunen, men även mellan kommunen och
Räddningstjänstförbundet. Diskussionen lyfts upp till ett ägarsamråd.
_____

Bakgrund
Jämtlands Räddningstjänstförbund har i remiss efterfrågat synpunkter på sitt
förslag till revidering av förbundets handlingsprogram för skydd mot
olyckor. Ändringarna avser innehåll i programmet samt nivåerna på
säkerhets- och prestationsmålen.
Krokoms kommun tycker att planerna är bra och har inga invändningar eller
synpunkter i övrigt.
Håkan Sandström, VA ingenjör är tillfrågad i tjänsteutlåtandet.
Underlag för beslut
Säkerhetschefens tjänsteutlåtande 19 november 2015.
Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor 20162019, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår under punkten 2 att styrelsen, sist under
punkten, lägger till meningen – Diskussionen lyfts upp till ett ägarsamråd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 189 (forts)

Dnr 2015-000275

Remiss - Handlingsprogram för skydd mot olyckor
2016-2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunstyrelsen besvara
remissen med att Revideringen av planen är bra och kommunstyrelsen har
inga invändningar eller synpunkter i övrigt. Samverkan mellan kommunens
VA-avdelning och Jämtlands Räddningstjänstförbund är väsentlig i de fall
där förändringar i släckvattenfrågan görs. Det är viktigt att klargöra
ansvarsförhållanden, dels inom kommunen, men även mellan kommunen
och Räddningstjänstförbundet. Till det har kommit förslag om att lägga till
sist, under punkten 2, en mening om att ”Diskussionen lyfts upp till ett
ägarsamråd”.
Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan på planen i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jan Eriksson, säkerhetschef
Christer Thand, VA- och renhållningschef
Håkan Sandström, VA-ingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 190

Dnr 2015-000016

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Till ny ledamot i MSSP, efter Linus Kimselius, M, väljs Björn
Hammarberg, M.
2

Håkan Larsson, C, nomineras till ledamot till rennäringsdelegationen.
Birger Backlund, S, Maria Jacobsson, S, nomineras som ersättare till
rennäringsdelegationen.
____

Bakgrund
Ny ledamot efter Linus Kimselius, M, i MSSP ska väljas. Förslag finns om
att välja Björn Hammarberg, M, till ny ledamot.
Efter fråga på att välja Björn Hammarberg, M, till ny ledamot i MSSP finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Länsstyrelsen i Jämtlands län, rennäringsdelegationen, vill att kommunen
nominerar en ledamot och en ersättare till delegationen.
Samverkanspartierna, C, M, MP, KD, föreslår Håkan Larsson, C, till
ledamot.
Efter fråga på att nominera Håkan Larsson, C, till ledamot i delegationen
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Oppositionen, S, V, föreslår Birger Backlund, S, och Maria Jacobsson, S, till
ersättare.
Efter fråga på att nominera Birger Backlund, S, och Maria Jacobsson, S, till
ersättare i delegationen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2015-000016

Valärenden
Ny ersättare i krisledningsnämnden ska göras efter Leo Olofsson, M. Valet
görs vid kommunstyrelsens möte den 27 januari 2016.
Underlag för beslut
Länsstyrelsen i Jämtlands län, begäran om nominering dnr 610-7957-2015
som anges vid svar
_____
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län
De valda
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
Kommunstyrelsen 27 januari 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

28(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 191

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för socialnämnden.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen gör en del redaktionella ändringar.
_____
Reservation
Jörgen Blom, V, anmäler skriftlig reservation, se bilaga till paragrafen.
Rolf Lilja, S, Yvonne Rosvall, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S,
och Niklas Rhodin, S, anmäler reservation till förmån för Jörgen Bloms, V,
förslag.
_____
Bakgrund
Socialnämndens reglemente från 2009 behöver revideras.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i december 2014 tagit fram ett
nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
Socialnämndens reglemente har reviderats utifrån SKL´s rekommendationer.
Förslaget har delvis annorlunda upplägg än nuvarande reglemente och det
föreslås ändras språkligt så att ordet ”skall”, på samtliga ställen, ändras till
”ska”.
Nämnden behandlade ärendet ”Revidering av socialnämndens reglemente”
den 17 februari 2015 § 26, där förslaget vara att antalet ledamöter i
arbetsutskottet skulle minskas från fem (5) till tre (3) ledamöter. Ärendet
återremitterades och frågan har utretts.
Ett flertal av landets kommuner har idag tre ledamöter och tre ersättare i sina
utskott. En minskning av antalet gör att kostnaderna för arvoden blir lägre
och det är en del av besparingarna 2016. Förslaget kvarstår därför och är en
av ändringarna som har gjorts i reglementet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 191 (forts)

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Underlag för beslut
Socialnämnden 26 november 2015, § 142
Tjänsteutlåtande 2 november 2015
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden
Nuvarande reglemente för socialnämnden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till förslaget om att minska ner
socialnämndens arbetsutskott från fem till tre ledamöter.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag till avslag.
Om förslaget om att minska ner antalet ledamöter i socialnämndens
arbetsutskott kommer att bifallas föreslår Jörgen Blom, V, i § 26, att fjärde
styckets första mening stryks och att ersättare omfattas av samma
närvaroordning som i nämnder och styrelsen.
Ajournering begärs klockan 16.00-16.05
Beslutsgång
Det finns ett förslag från socialnämnden om att kommunfullmäktige antar
reviderat reglemente för socialnämnden. Till det har kommit förslag till
redaktionella ändringar samt förslag till avslag om att minska
socialnämndens arbetsutskott från fem till tre ledamöter. Om förslaget, om
att minska socialnämndens arbetsutskott från fem till tre ledamöter kommer
att bifallas finns det ett ändringsförslag om att fjärde styckets första mening,
i § 26, stryks och att ersättare omfattas av samma närvaroordning som i
nämnder och styrelsen.
Ordförande kommer först att fråga på redaktionella ändringar. Därefter
frågar hon på avslag till minskning av ledamöter i socialnämndens
arbetsutskott, avslag mot bifall. Om kommunstyrelsen avslår förslaget om
avslag till det kommer ordförande att fråga på ändring i § 26. Sist frågar
ordförande på förslaget i övrigt.
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2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 191 (forts)

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de redaktionella ändringarna finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på antalet ledamöter i socialnämndens arbetsutskott, bifall mot
avslag, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller ändringen från fem
till tre ledamöter.
Efter fråga på ändring i § 26 finner ordförande att kommunstyrelsen avslår
förslaget om ändring.
Efter fråga på reglementet i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 192

Dnr 2015-000316

Igångsättningstillstånd för renovering av
spillvattenledning, Aspåsvägen, Krokom
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden
igångsättningstillstånd för att renovera spillvattenledning utmed
Aspåsvägen i Krokom. I åtgärden ingår anslutning av fyra fastigheter
som idag släpper sitt spillvatten ut i älven.
2

Medel för investeringen 2.000 tkr, tas ur samhällsbyggnadsnämndens
beviljade investeringsutrymme för enheten vatten, efter omprioritering.
______

Bakgrund
Vatten och renhållning har under flera år fått klagomål på avloppslukt utmed
Aspåsvägen i Krokom, Verksamheten har efter flera felsökningsar
genomfört en filmning av spillvattenledningen. Filmen visar att
spillvattenledningen bitvis eroderat sönder.
Vidare finns fyra fastighetsägare utmed Aspåsvägen som inte är anslutna till
det kommunala spillvattensystemet och som släpper ut sitt spillvatten i
älven. I samband med renovering av spillvattenledningen avses dessa
fastigheter att anslutas mot den kommunala spillvattenledningen.
Underlag för beslut
Ordförandebeslut 27 november 2015
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 27 november 2015
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, s, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 192 (forts)

Dnr 2015-000316

Igångsättningstillstånd för renovering av
spillvattenledning, Aspåsvägen, Krokom
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger
samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för att renovera
spillvattenledning utmed Aspåsvägen i Krokom. I åtgärden ingår anslutning
av fyra fastigheter som idag släpper sitt spillvatten ut i älven. Medel för
investeringen 2.000 tkr, tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme för enheten vatten, efter omprioritering.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 193

Dnr 2015-000010

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
Dnr KS 15/276
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Ansökan om
tillstånd till kameraövervakning, socialförvaltningen,
utökning
_____

1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks ordf

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 194

Dnr 2015-000011

Meddelanden
1
2

3

4
5

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 151023, meddelande från
styrelsen nr 11; överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets
inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor
Dnr 28
Statistiska Centralbyrån, SCB: 151001, kommunalekonomisk utjämning
för kommuner, preliminärt utfall år 2016
Dnr KS 10/216
Trafikverket: 151002, pendlarparkeringar längs mittbanan
Dnr KS 14/311
Länsstyrelsen Jämtlands län: 151016, plan för utveckling av
krishanteringsförmågan i Jämtlands län

7

Dnr KS 15/002
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 151005,
151012 och 151026
Dnr KS 15/038
SmåKom: nyhetsbrev november 2015

8

Dnr KS 15/092
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: 150827, styrelseprotokoll

6

9

Justerandes sign

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 151008, ekonomirapporten –
om kommunernas och landstingens ekonomi oktober 2015

Dnr KS 15/114
Region Jämtland Härjedalen: 151008, medfinansiering av
interregprojekt, Hållbar transport i Atlantbanestråket under 2016

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 194 (forts)

Dnr 2015-000011

Meddelanden
Dnr KS 15/128
10 Hedemora kommun: skrivelse 151022, Stopp för fler ensamkommande
barn i Hedemora under 3 månader
11 Lindesbergs kommun: protokollsutdrag 151027, Stopp för fler ensamkommande barn under 6 månader
Dnr KS 15/163
12 Region Jämtland Härjedalen: 150928, regionens samverkansråd samt
minnesanteckningar 150917 samråd RKM, Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Dnr KS 15/166
13 Kommunstyrelsens ordförande: yttrande 151026 över SOU 2015:24, En
kommunallag för framtiden
Dnr KS 15/218
14 Region Jämtland Härjedalen: 151020, tack för svar på remissen,
regionalt kollektivtrafikprogram 2016-2020
Dnr KS 15/233
15 Barn- och utbildningsnämnden: 151013, sammanträdesdagar 2016
16 Samhällbyggnadsnämnden: 151019, sammanträdesdagar 2016
Dnr KS 15/264
17 Länsstyrelsen Jämtlands län: 151006, begravningsombud Krokoms
kommun
Dnr KS 15/272
18 Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 150925, § 45, förstudie
gällande ett eventuellt medlemskap av Åre kommun i förbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 194 (forts)

Dnr 2015-000011

Meddelanden
Dnr KS 15/283
19 Kommunstyrelsens ordförande: 151016, Vi deltar i Klimatråd Jämtlands
län, avsiktsförklaring 2015-2020
Dnr KS 15/293
20 Socialnämnden: 151014–15, detaljbudget 2016, plan 2017-2018
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 195

Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
A

B

C

D

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 15/031
Medborgarförslag – Fler jobb i kommunen
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015
Dnr KS 15/044
Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige senast i februari 2016.
Dnr KS 15/122
Motion – De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska
erbjudas arbete i kommunens regi
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i april 2016.
Dnr KS 15/169
Motion – Slopad avgift för trygghetslarm
Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast i
juni 2016.
Dnr KS 15/200
Medborgarförslag - Utsmyckning av förskolorna/skolorna i kommunen
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i december 2015.
Dnr KS 15/209
Medborgarförslag – Parkour-/skatepark och cykelcrossbana. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet,
senast mars 2016.
Dnr KS 15/211
Motion – Simundervisning för vuxna
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.

Utdragsbestyrkande

Sida

38(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 december 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 195 (forts)

Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
H

I

J

Dnr KS 15/212
Motion - Ökad trafiksäkerhet, Tängvägen i Ås
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
Dnr KS 15/239
Medborgarförslag – Hundrastgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet, senast i mars
2016.
Dnr KS 15/267
Motion – Erbjud nattomsorg genom barnskötare i hemmet. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
fullmäktige senast i september 2016.
Dnr KS 15/273

K

Medborgarförslag – Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms
kommun. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 2016.
Dnr KS 15/274

L

Motion – Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige
senast i april 2016.

Dnr KS 15/279
M Medborgarförslag – Utnyttjande av befintlig tavla för information vid E
14, väster om Lugnvik. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som
själv beslutar i ärendet senast i april 2016.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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