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Sammanträdesdatum

3 december 2014
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Almdalen, Krokom, onsdagen den 3 december 2014, kl 08.30-16.00

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordf
Lisa Sallin, M, § 209
Elisabeth Svensson, M, §§ 210-225, tjg ers för Lisa Sallin, M
Rolf Lilja, S
Jan Runsten, MP, tjg ers för Ulf Jonasson, C
Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, MP
Jonne Danielsson, FP
Leif Olsson, C, tjg ers för Lena Persson, KD
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Yvonne Rosvall, S, tjg ers för Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare

Leif Olsson och Mi Bringsaas
Kommunhuset i Krokom, 9 december 2014, §§ 209-210, 212, 214-218, 220,
222-225, omedelbar just §§ 211, 213, 219, 221

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 209-225

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Leif Olsson

Mi Bringsaas

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

3 december 2014

Datum då anslaget sätts upp

4 och 10 december 2014

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

25 och 30 december 2014
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Sammanträdesdatum

3 december 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 209

Dnr 2014-000022

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Ett valärende, val till Mid Sweden Science Park, läggs till på
föredragningslistan.
2

I övrigt godkänns föredragningslistan.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

3 december 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 210

Dnr 2014-000012

Informationer

Justerandes sign

*

Igångsättningstillstånd för investering av inventarier, Mötesplats
Krokom
Linus Kimselius, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Eva Fresk,
bibliotekschef, Mats Hurtig, kultursamordnare och Tomas Nilsson,
fastighetschef

*

Överlämnande av all vuxenutbildning till Jämtlands
Gymnasieförbund
Kjell Sundström, rektor kommunal vuxenutbildning, Mikael
Cederberg, förbundschef Jämtlands Gymnasieförbund

*

Rambudget 2015, plan 2016-2017
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Ekonomiska läget, prognos per den 31 oktober 2014
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Tillförordnande av chef för socialförvaltningen
Ola Skyllbäck, kommunchef klockan 11.30

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

3 december 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 211

Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
Kommunstyrelsensförslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;
1

kommunens skattesats 2015 ska vara 22,17 efter skatteväxling på grund
av ändrat huvudmannaskap för finansiering av Länstrafiken från och
med år 2015.

2

kommunens rambudget för 2015 ska vara det som framgår av detta
dokument.

3 a fr o m 2015 definiera kommunens resultatmål som Årets resultat i
förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter.
3 b göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under planperioden.
4 a kommunstyrelsen 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 2015.
4 b kommunstyrelsen under 2015 har rätt att uppta nya lån till en nivå av
totalt 283 mnkr.
4 c kommunstyrelsen får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst
50 mnkr år 2015.
4 d kommunstyrelsen under 2015 får öka utlåningen med högst 1 mnkr.

Justerandes sign

5

de nämnder som får ändrade budgetförutsättningar i denna budget,
jämfört med i juni, självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget
för 2015 utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Dessa
nämnder ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig
verksamhetsplan, enligt mall som skickas ut från ekonomiavdelningen.
Det ska ske efter respektive nämnds sammanträde i december eller
januari 2015. För övriga nämnder gäller det detaljbudgetbeslut nämnden
har tagit under hösten 2014.

6

kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunens strategiska mål och
resultatindikatorer för 2015 är de som presenteras i denna rambudget
(oförändrade sedan junibudgeten).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

3 december 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 211 (forts)

Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
7

de resultatindikatormål tillika verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning nämnderna har beslutat om under hösten 2014, utifrån de
mål och resultatindikatorer som anges i rambudet, fastställs i
kommunfullmäktige i separat ärende.

8

nämnderna under 2015 ska återrapportera sitt arbete med att uppnå sina
mål enligt punkt 8, i delårsrapport samt i bokslut.

9

enborgensavgift 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. Denna borgensavgift sätts till 0,4% av
genomsnittlig låneskuld för aktuellt år.

10 ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i
februari 2015 anmäla kommunens samlade budgetdokument/
verksamhetsplan.
11 uppdra åt socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att tillämpa
förenklad biståndsbedömning i Krokoms kommun.
12 uppdra åt socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att införa
Äldres behov i centrum (ÄBIC) under 2015.
13 barn- och utbildningsnämnden uppdras att återredovisa datorsatsningen
en till en.
14 barn- och utbildningsnämnden uppdras att göra en utredning, i en
dialogprocess med skolan, politiken och samhällsaktörer såsom
föreningslivet, som visar en modell för den framgångsrika och
hälsofrämjande skolan där integrerad daglig schemalagd fysisk
aktivitet ingår i skoldagen.
15 fastigheterna i Torsta/Rösta som kommunen förvärvat av Landstinget
ska ägas och drivas som kommunala fastigheter, men tydligt avgränsade
som egen resultatenhet, det här budgetåret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 211 (forts)

Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
16 när en statsbudget är beslutad i Riksdagen och dess konsekvenser är helt
kända för kommunen ska dessa tillskott fördelas, genom tilläggsanslag,
till berörda nämnder, så långt det är möjligt.
______
Kommunstyrelsens beslut
1 I junibudgeten utgick vi från att fastigheterna Torsta/Rösta ska ägas och
drivas i ett kommunägt bolag från och med januari 2015. I den här
uppdaterade budgeten finns istället fastigheterna med i kommunens
budget, med en egen driftsbudget och som en resultatenhet i kommunen.
Den utredning om bolagisering av Torsta/Rösta som genomförts ska
presenteras och utvärderas av kommunstyrelsen.
2

Sist i texten, i beslutspunkt 15, läggs till ”det här budgetåret”.
______

Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Deltar inte i beslutet
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. De kommer att
lämna in en egen budget.
_____
Budgetdirektiv
Direktiven i den här rambudgeten är desamma, som de som angavs i den
budget, som beslutades i juni 2014.
Underlag för beslut
Budget 2015, plan 2016-2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 211 (forts)

Dnr 2014-000360

Rambudget 2015, plan 2016-2017
Förslag som läggs på mötet
Elisabeth Svensson, M, vill i förslag ändra texten under ”Torsta/Rösta, sista
rubriken under ”Planeringsförutsättningar” till;
I junibudgeten utgick vi från att fastigheterna Torsta/Rösta ska ägas och
drivas i ett kommunägt bolag från och med januari 2015. I den här
uppdaterade budgeten finns istället fastigheterna med i kommunens budget,
med en egen driftsbudget och som en resultatenhet i kommunen. Den
utredning om bolagisering av Torsta/Rösta som genomförts ska presenteras
och utvärderas av kommunstyrelsen.
Elisabeth Svensson, M, vill i förslag att orden ”det här budgetåret” läggs till
sist i texten, i beslutspunkt 15.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag till budget från samverkanspartierna C, M, MP och KD.
Det har också kommit ett ändringsförslag och ett tilläggsförslag för
kommunstyrelsen att besluta om.
Ordförande kommer först att fråga på ändrings- och tilläggsförslag, där
kommunstyrelsen själv tar beslut och sedan på budgeten i övrigt, som går
vidare till fullmäktige för beslut.
Efter fråga på förslag till ändring under ”Torsta/Rösta” finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på förslag till tillägg sist i beslutspunkt 15 finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

3 december 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 212

Dnr 2014-000326

Överlämnande av all vuxenutbildning till Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet, för att inhämta mer
information.

Bakgrund
Skolinspektionen beslutade den 20 augusti 2014 att förelägga Jämtlands
gymnasieförbund (JGY) att bland annat upphöra med vuxenutbildning och
särskildutbildning för vuxna då nuvarande organisering av utbildningen
strider mot skollagens regler och då det inte tillräckligt tydligt framgår av
förbundsordningen att förbundet fått mandat att utföra vuxenutbildning. JGY
beslutade den 26 oktober 2014 om att föreslå medlemskommunerna att
överlåta huvudmannaskapet för all vuxenutbildning till förbundet.
Vuxenutbildningen i Krokoms kommun har sedan lång tid tillbaka utgått
ifrån individens önskemål och förutsättningar när det gäller att
anskaffa/bevilja utbildningsplats för den enskilde individen vilket stämmer
väl överens med skollagen.
Detta har varit möjligt utifrån att eleven kunnat söka utbildning hos olika
anordnare, en del i egen regi andra hos olika huvudmän i runt om i landet där
kommunen har åtagit sig att stå för kostnaden för utbildningsplatsen (tidigare
interkommunal ersättning).
(Skollagen20kap 21 § En ansökan om att delta i utbildning på
gymnasial nivå ska ges in till den sökandes hemkommun.Om ansökan
avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman ska
hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till den huvudmannen.
Till ansökan ska fogas ett yttrande av vilket det framgår om
hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes
utbildning. Ett yttrande behövs inte om det är onödigt med hänsyn till en
tidigare överenskommelse.)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 212 (forts)

Dnr 2014-000326

Överlämnande av all vuxenutbildning till Jämtlands
Gymnasieförbund
Detta har gjort att ett brett utbud av utbildningsalternativ stått till den
sökande elevens förfogande. Genom Östersunds olika upphandlade
utbildningsleverantörer har ett brett spektra av olika kurser och olika
pedagogiska modeller gett även våra elever möjlighet att söka hos dem och
det är också där som det största antalet elever återfinns och detta inom ett
geografiskt nära område. Med vårt beslut att svara för kostnaden för de
enskilda utbildningsplatserna överlämnas huvudmannaskapet då till
Östersund för just den utbildningsplatsen.
Detta kan vi göra eftersom vi har en egen organisation kring
vuxenutbildningen där vi erbjuder utbildningar under vårt huvudmannaskap.
När det gäller elever som sökt t ex utbildning i Åre eller annan kommun så
sker det på samma sätt genom att vi för den enskildes plats åtar oss att stå för
kostnaden för utbildningen. När detta sker överlämnas också
huvudmannaskapet för den utbildningsplatsen till utbildningens huvudman
Åre eller den sökta kommunen.
För att vi i fortsättningen ska kunna låta elever söka utbildningar som finns
inom JGY behöver de ha dessa utbildningars huvudmannaskap. Eleven söker
då utbildning hos JGY på deras ansökan och lämnar till vår kommun för ett
beslut om att vi står för kostnaden för utbildningen likt de ovansående
exemplen.
Detta innebär inte att vi måste överlåta huvudmannaskapet för alla
utbildningar inom nämnda utbildningsområde till JGY utan att vi ändå kan
låta våra sökande välja anordnare och olika huvudmän för sin
utbildningsplats.
För att vi och andra kommuner ska ha möjlighet att låta elever söka till JGY
behövs en ändring i förbundsordningen där de får möjlighet att vara
huvudman och att de får utföra vuxenutbildning. Detta behöver tas i ett eget
beslut kring JGYs förbundsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 212 (forts)

Dnr 2014-000326

Överlämnande av all vuxenutbildning till Jämtlands
Gymnasieförbund
Sammanfattningsvis innebär detta då att vi för just den enskilda elevplatsen
överlåter huvudmannaskapet. Det är ju ett förfarande som skett i alla tider
rörande interkommunal ersättning, där det är den mottagande kommunen
som har ansvaret och huvudmannaskapet för just den utbildning som eleven
sökt och hemkommunen beviljat.
När det gäller Grundläggande vuxenutbildning så har eleven rätt att söka
utbildning vart som helst i landet och hemkommunen är skyldig att ersätta
mottagande kommun för kostnaden via interkommunal ersättning och då
övergår också där huvudmannaskapet för utbildningsplatsen.
Underlag för beslut
Bakgrundsbeskrivning.
Direktionens beslut 26 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Ajournering begärs klockan 13.15-13.20
_____
Maria Jacobsson, S, föreslår att ärendet återremitteras för att få mer
information från kommunens vuxenutbildning och Jämtlands
Gymnasieförbund.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, Maria Söderberg, C, Mi Bringsaas, S och
Owen Laws, MP.
Ärendet ajourneras till klockan 15.40.
_____
Mikael Cederberg, förbundschef i Jämtlands Gymnasieförbund informerar
kommunstyrelsen i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 212 (forts)

Dnr 2014-000326

Överlämnande av all vuxenutbildning till Jämtlands
Gymnasieförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att behålla huvudmannaskapet avseende den kommunala vuxenutbildningen,
utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för
vuxna.(SÄRVUX). Till det har kommit förslag på återremiss av ärendet för
att kunna inhämta mer information.
Ordförande kommer först att fråga på, det formella förslaget, återremiss av
ärendet.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska återremitteras.
___
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsen 28 januari 2015
Kjell Sundström, rektor kommunal vuxenutbildning
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 213

Dnr 2014-000355

Igångsättningstillstånd för investering av inventarier,
Mötesplats Krokom
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för investering i
inredning, tele/IT, AV-utrustning etc till projektet Mötesplats Krokom.
2

Medel för investeringen, cirka 2.550.000 kronor, tas ur
samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme. Av medlen
tas 800.000 kronor ur barn- och utbildningsnämndens
investeringsbudget för inventarier.
_________________________________________________________
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
I samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget finns medel avsatta för
verksamheternas inventarier till projektet Mötesplats Krokom. I projektets
kostnadskalkyl finns följande punkter upptagna:
Inventarier till nytt bibliotek: 2 215 000 kronor
Cafédelen: Ljud, ljus och bild (AV-utrustning): 85 000 kronor
Tele/it: 230 000 kronor
Skylt:15 000 kronor
Underlag för beslut
Kostnadskalkyl
Sammanställning av beslutade igångsättningstillstånd
Tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 213 (forts)

Dnr 2014-000355

Igångsättningstillstånd för investering av inventarier,
Mötesplats Krokom
Förslag som läggs på mötet
Mi Bringsaas, S, föreslår att möteslokalen Almdalen behålls som möteslokal.
Mi Bringsaas, S, föreslår att en del av bibliotekshyllorna ska vara flyttbara
för att kunna leva upp till uppdragsspecifikationen om flexibla utrymmen.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Rolf Lilja, S, Maria Söderberg, C, och
Elisabeth Svensson, M.
Ajournering begärs klockan 13.50-13.55 för överläggningar.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att besluta om
igångsättningstillstånd för investering i inredning m m till projektet
Mötesplats Krokom. Till det har kommit förslag om att behålla Almdalen
som möteslokal samt att en del av bibliotekshyllorna ska vara flyttbara.
Ordförande vägrar att fråga på förslaget om att behålla Almdalen som
möteslokal eftersom förslaget inte tillhör ärendet.
Ordförande kommer först att fråga på om bibliotekshyllorna ska vara
flyttbara och sedan frågar hon på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om hyllorna ska vara flyttbara finner ordförande att
kommunstyrelsen avslår det.
Votering begärs
De som avslår förslaget röstar Ja och de som bifaller förslaget röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000355

Igångsättningstillstånd för investering av inventarier,
Mötesplats Krokom
Omröstningsprotokoll
Ja
X
X

Nej

Maria Söderberg, C, ordf
Elisabeth Svensson, M
Rolf Lilja, S,
X
Jan Runsten, M
X
Cristine Persson, C
X
Owen Laws, MP
X
Jonne Danielsson, FP
X
Leif Olsson, C
X
Maria Jacobsson, S
X
Christer Toft, S
X
Yvonne Rosvall, S
X
Mi Bringsaas, S
X
Jörgen Blom, V
X
_________________________________________________
7 Ja
6 Nej
Med 7 Ja och 6 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen avslår förslaget
om flyttbara hyllor.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Eva Fresk, bibliotekschef
Mats Hurtig, kultursamordnare
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 214

Dnr 2014-000297

Överenskommelse om flyktingmottagning för 2015
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutaratt den befintliga överenskommelsen mellan
Krokoms kommun och Länsstyrelsen, att ta emot 40 – 60 nyanlända
flyktingar/skyddsbehövande, kvarstår.
2

Kommunchefen får i uppdrag att till nästa kommunstyrelse, 28 januari
2015 presentera framtagande av integrationsstrategi för Krokoms
kommun och arbetsplan för det.
______

Bakgrund
Länsstyrelsen har en löpande överenskommelse med Krokoms kommun om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som fått
uppehållstillstånd i Sverige. Överenskommelsen omfattar ett mottagande av
40 - 60 flyktingar/skyddsbehövande varav 20 beräknas bosätta sig på egen
hand och 40 anvisas på plats genom Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverkets försorg. I mottagandet ingår ensamkommande barn. Den
prognos på asylsökande och beviljade uppehållstillstånd som finns för 2015
är väsentligt högre varför Länsstyrelsen vill omförhandla
överenskommelsen. Det nya förslaget är 127 + 70.
Vår bedömning är att vi i dagsläget inte kan utöka mottagandet p g a brist på
bostäder.
Som ett led att se över hur vi kan öka mottagandet föreslår Socialnämnden
(diarienummer 20014 – 00021) att Kommunstyrelsen tillsätter en politisk
beredning.
Flyktingströmmarna kan delas in i fyra kategorier:
-

Justerandes sign

De som Sverige hämtar från flyktingläger
De som kommer själva till Sverige och som är asylsökande
De som kommit hit själva och blivit beviljade uppehållstillstånd
Ensamkommande flyktingbarn.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 214 (forts)

Dnr 2014-000297

Överenskommelse om flyktingmottagning för 2015
Bostadssituationen i Krokoms kommun där Krokomsbostäder AB ägs till
100 % av Krokoms kommun. Bolaget har en dominerande ställning på
hyresmarknaden i kommunen. Bolaget har idag en uthyrningsgrad på 98,7
%, vilket innebär att endast 14 lägenheter är vakanta.
Bolaget hyr i dagsläget ut 41 lägenheter till Migrationsverket.
Migrationsverket vill hyra fler lägenheter, men bolaget har valt att inte utöka
uthyrningen ytterligare då det finns ett stort behov av lägenheter även för
andra kundgrupper i samhället.
I bolagets bostadskö finns idag totalt 1500 personer varav 800 st är aktiva
bostadssökare. Prognosen för kommande år är att kötiderna kommer att
förlängas ytterligare. Kötid på 2 år kommer att vara normalt för en lägenhet i
Krokoms, Ås inkl. Byskogen.
Underlag för beslut
Bostadssituationen i Krokoms kommun
Socialnämnden 26 november 2014, § 172
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår attkommunchefen får i uppdrag att till nästa
kommunstyrelse presentera framtagande av integrationsstrategi för Krokoms
kommun och arbetsplan för det.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C, och Jörgen Blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget från socialnämnden, som föreslår
kommunstyrelsen besluta att den befintliga överenskommelsen mellan
Krokoms kommun och Länsstyrelsen, att ta emot 40 – 60 nyanlända
flyktingar/skyddsbehövande, kvarstår. Till det har kommit förslag om att
kommunchefen får i uppdrag att till nästa kommunstyrelse presentera
framtagande av integrationsstrategi för kommunen och arbetsplan för det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000297

Överenskommelse om flyktingmottagning för 2015
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan på
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000375

Medfinansiering Inkubatorverksamheten vid Mid
Sweden Science Park
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen medfinansierar inkubatorverksamheten vid MSSP
med 150.000 kronor under 2015.
2

Medel tas ur projektmedelsbudgeten.

Bakgrund
Utifrån att länet och Östersund som universitetsort var en av de få
universitetsorter som saknade en science park kopplat till universitetet så
beviljades projektet Mid Sweden Science Park (MSSP) i slutet av 2011. Mid
Sweden Science Park är Jämtlandsregionens plattform där kunskapsintensiva
företag, Mittuniversitetet och andra aktörer kan samarbeta i ett regionalt
innovationssystem. Mid Sweden Science Park erbjuder bland annat tjänster
och rådgivning inom inkubatorverksamhet, SoLab (sociala innovationer) och
Peak Innovation.
MSSP ägs idag av Östersunds kommun (15%), Åre kommun (7.5%),
Krokoms kommun (7.5%), Regionförbundet i Jämtlands län (15%), Peak
Business & Sports AB (36,2%), VTC Service AB (18,8%).
Ett profilområde som ligger under MSSP är Peak innovation. Satsningen
Peak Innovation stimulerar forskning och affärsutveckling inom och mellan
områdena turism, sport och friluftsliv. Peak Innovation ingår i VINNOVAS
program VINNVÄXT inom vilket elva ledande tillväxtmiljöer finansieras.
Krokoms kommun har beviljat medfinansiering av Peak innovation till och
med 31 december 2014. I Peak´s fortsatta finansieringsplan är inte Krokoms
kommun inräknad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000375

Medfinansiering Inkubatorverksamheten vid Mid
Sweden Science Park
Regionförbundet har under åren 2013-2014 ansvarat för driften av
inkubatorn. Inkubatorverksamheten har varit placerad vid MSSP och
fungerat som en del av MSSPs utbud. Från och med 1 januari 2015 är planen
att MSSP driver inkubatorn. Vi har utifrån det fått en förfrågan om
medfinansiering av inkubatorverksamheten. Inkubatorn har verksamhet inom
tre delområden - inspiration, personlig kunskapsutveckling och
företagsutveckling.
Vi bedömer att inkubatorverksamheten är grunden i MSSP och är viktigt att
bibehålla. Förslaget är att medfinansiera inkubatorn med 150 000 kronor
under 2015.
Underlag för beslut
Ansökan medfinansiering
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, och Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
medfinansiera inkubatorverksamheten vid MSSP med 150.000 kronor under
2015. Medel tas ur projektmedelsbudgeten.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Mid Sweden Science Park
Sven Winemark, Regionförbundet
Näringslivskontoret

Justerandes sign
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Dnr 2014-000318

Revisionsrapport - Intern kontroll
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och lämnar det vidare till
kommunens revisorer.

Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorernas i Krokoms kommun har
Deloitte granskat om internkontrollarbetet fungerar tillfredsställande inom
kommunstyrelsens ansvarsområde.
Revisorerna konstaterar att Kommunstyrelsen brister i efterlevnaden av
reglementet för kommunstyrelsensamt reglementet för internkontroll.
Styrelsen har inte upprättat en planför uppföljning av den interna kontrollen i
sin egen verksamhet. Styrelsenhar inte heller följt upp övriga nämnders
uppföljningar av den interna kontrolleneller utvärderat kommunens samlade
system för intern kontroll.
För kommunens fortsatta arbete med den interna kontrollen rekommenderar
revisorerna:
1. att kommunstyrelsen varje mandatperiod genomför en riskanalys samt
årligen upprättar en plan för uppföljning av den interna kontrollen
2. att kommunstyrelsens och nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser
dokumenteras
3. att riskanalyserna omfattar externa risker (t.ex. omvärldsrisker,
finansiellarisker, legala risker, IT-baserade risker) och interna risker
(t.ex.verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-baserade risker)
4. att internkontrollplanen följs upp regelbundet under löpande
verksamhetsår
5. att internkontrollplanerna utformas på ett enhetligt sätt i alla nämnder
för att underlätta kommunstyrelsens uppföljning
6. att det utformas rutiner/forum för dialog mellan
styrelse/nämnder/förvaltningaravseende arbetet med intern kontroll.
7. att berörda erbjuds utbildning avseende internkontroll och den metodför
riskanalyser och utformning av kontrollaktiviteter som finns inom
kommunen

Justerandes sign
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Dnr 2014-000318

Revisionsrapport - Intern kontroll
Kommunstyrelsen fattar vid sitt sammanträde den 19/11 beslut om ett
Reglemente för intern kontroll. Detta dokument reglerar punkterna 1-5 ovan.
Avseende punkt 6 samordnas arbetet med den interna kontrollen i den så
kallade kvalitetssamordningsgruppen där kommunens funktioner med ansvar
förkvalitetsutveckling samlas. Arbetsgruppen leds av kanslichefen och
samordnar arbetet med kvalitetsledning, kvalitetssäkring och
kvalitetsuppföljning.
Vi planerar för att anlita en extern konsult för utbildning som en del av
implementering av Reglementet för intern kontroll. Utbildningen kommer att
rikta sig till de som är ansvariga för arbetet med intern kontroll i enlighet
med beskrivningen i reglementet. Detta enligt rekommendationen i punkt 7.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 11 november 2014
Reglemente för intern kontroll
Revisionsrapport Intern kontroll
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Maria Söderberg, C, Jonne Danielsson, FP, och
Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna yttrandet och lämna det vidare till kommunens revisorer.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Ordförande i kommunrevisionen
Kjell Pettersson, Deloitte

Justerandes sign
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Dnr 2014-000379

Budget för statsbidrag för Samiskt förvaltningsområde
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner den, av samrådsgruppen för samiskt
förvaltningsområde, föreslagna budgeten för 2015.

Bakgrund
Krokoms kommun ingår från och med den 1 maj 2010 i förvaltningsområdet
för det samiska språket. Den nya lagen ställer särskilda krav på
förvaltningskommunerna i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter.
Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
representanter för minoriteterna i sådana frågor. I Krokoms kommun finns
ett formaliserat samarbete i den så kallade samrådsgruppen för samiskt
förvaltningsområde. Samerna är i den gruppen i majoritet och en av
arbetsuppgifterna för gruppen är att föreslå en fördelning av statsbidraget
som varje år utgår till de samiska förvaltningskommunerna
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 27 november 2014
Budget 2015 för samiskt förvaltningsområde
Protokoll från samrådsmöte 2014-11-14
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna föreslagen budget för samiskt förvaltningsområde år 2015.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2014-000379

Budget för statsbidrag för Samiskt förvaltningsområde
Kopia till
Förvaltningschefer

Justerandes sign
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Dnr 2014-000380

Barnchecken, utvecklingsförslag från och med 2015
Kommunstyrelsensförslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande barncheck inte längre
används som underlag i beslutsärenden.
2

Kommunfullmäktige beslutar att istället för barncheck får nämnder och
förvaltningar återkommande utbildning om barnkonventionen generellt
och fördjupande utbildning, enligt folkhälsorådets förslag.

3

Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder, styrelse och bolag utser
två ledamöter, som i första hand bör vara förste och andre vice
ordförande, att följa åtagandena om barnens rättigheter.
______

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i sammanträde maj 1997, § 35, att anta
förslaget till handlingsprogram för barnkonventionen. Kommunstyrelsen
hade redan i § 11 1997 beslutat att det även ingår i uppdraget till kommunens
nämnder/styrelse att vid alla beslut, där det är tillämpbart, använda en
barnchecklista som del i beslutsunderlag.
Krokoms kommun har en lång tradition av att arbeta med barnkonventionen
för barnets bästa. Åren 2002 till 2004 utsågs kommunen till bästa
barnkommun i Jämtlands län för bästa sätt att utbilda och informera om
barnkonventionens 54 artiklar.
Barnkonventionsgruppen konstaterar efter genomförd utvärdering av
barnchecken, som styrdokument i det samlade arbetet kring barnets bästa,
kräver nytänkande. Fortsatt fokus bör läggas på utbildningsdelen kring
barnkonventionen på ett bredare plan. Nuvarande barncheck bör i och med
det läggas på is då alternativ finns i form av löpande utbildning/fortbildning.
Om barnchecken återkommer i en nära framtid förutsätts det att den
efterfrågas i en ny utformning.
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Dnr 2014-000380

Barnchecken, utvecklingsförslag från och med 2015
Barncheck
Ärendet behandlar området barnchecken som verktyg för barnens bästa.
Underlag för beslut
Kommunfullmäktige maj 1997, § 35
Folkhälsorådet 16 september 2014, § 35
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, och Owen Laws, MP, föreslår att slutet i tredje punkten
lyder; ”…..styrelse och bolag utser två ledamöter, som i första hand bör
första hand bör vara förste och andre vice ordförande, att följa åtagandena
om barns rättigheter”.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, och Mi Bringsaas, S.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag från folkhälsorådet som föreslår
kommunfullmäktige besluta att nuvarande barncheck inte längre används
som underlag i beslutsärenden. Istället för barncheck får nämnder och
förvaltningar återkommande utbildning om barnkonventionen generellt och
fördjupande utbildning, enligt folkhälsorådets förslag. Kommunfullmäktige
beslutar att alla nämnder, styrelse och bolag utser två ledamöter att följa
åtagandena om barnens rättigheter. Till det har kommit ett förslag i punkten
3 om att slutet i punkten ändras till; ”…..styrelse och bolag utser två
ledamöter, som i första hand bör vara förste och andre vice ordförande, att
följa åtagandena om barns rättigheter”.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan på ärendet
i övrigt.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
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Dnr 2014-000380

Barnchecken, utvecklingsförslag från och med 2015
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000381

Omfattning av uppdrag för deltidsengagerad
förtroendevald med årsarvode; Bilaga 2 till
"Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevald i Krokoms kommun"
Kommunstyrelsensförslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om förslag till omfattning av uppdrag för
deltidsengagerad förtroendevald; Bilaga 2 till ”Bestämmelser om
ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun” att gälla
fr o m 1 januari 2015.
_____________________________________________________________
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
När kommunfullmäktige beslutade om ”Bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun” den 10 juni 2014 var det
inte klart med omfattningen i uppdrag för deltidsengagerade förtroendevalda
med årsarvoden. Frågan om tjänstgöringsgrader/uppdragets omfattning är
numera utredd och förslaget framgår av Bilaga 2 till arvodesbestämmelserna.
För att ha ett komplett dokument för ersättningsbestämmelserna för
förtroendevalda bifogas hela dokumentet. Det är endast i Bilaga 2 som
justeringar har gjorts.
Hantering barncheck bedöms inte relevant i detta ärende.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 november 2014
”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms
kommun”
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Dnr 2014-000381

Omfattning av uppdrag för deltidsengagerad
förtroendevald med årsarvode; Bilaga 2 till
"Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevald i Krokoms kommun"
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, och Owen Laws, MP.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige besluta om
förslag till omfattning av uppdrag för deltidsengagerad förtroendevald;
Bilaga 2 till ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i
Krokoms kommun” att gälla fr o m 1 januari 2015 enligt bifogad bilaga.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr 2014-000383

Tillägg i kommunstyrelsens delegationsreglemente
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att fr o m den 1 januari 2015 göra ett tilläggi
delegationsreglemente fastställt den 20 januari 2009 under ”2.3 Till
nedan angivna tjänstemän, 1 Anställning”:
1d) Anställning för viss tid understigande tre månader avseende
yrkesområden som administreras av den kommungemensamma poolen
delegeras till chef för kommungemensamma poolen med biträdande chef
för kommungemensamma poolen som ersättare.

Bakgrund
I kommunfullmäktiges beslut från den 10 juni 2014 om projektet ”Rätt till
heltid, deltid en möjlighet” ingår även att sammanföra de befintliga
personalpoolerna till en kommungemensam pool för att effektivisera och
nyttja resurser i linje med en ansvarsfull arbetsgivarpolitik. Det innebär bl a
att inom ramen för de verksamheter som kommungemensamma poolen
sköter bemanning till verksamheterna vid tillfälligt behov av personal ska
ansvaret ligga på den kommungemensamma poolen att anställa personal på
viss tid understigande tre månader (timanställning).
I avvaktan på en total översyn av kommunstyrelsens delegationsreglemente
behöver ett tillägg göras om rätten för chef inom den kommungemensamma
poolen att anställa personal på timtid.
Hantering barncheck bedöms inte relevant i detta ärende.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2014-11-26 ”Tillägg till kommunstyrelsens
delegationsreglemente”
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Dnr 2014-000383

Tillägg i kommunstyrelsens delegationsreglemente
Förlag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Jörgen blom, V, Rolf Lilja, S, och Owen Laws, MP.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunstyrelsen besluta att fr o m den 1
januari 2015 göra ett tilläggi delegationsreglemente, fastställt den 20 januari
2009, under ”2.3 Till nedan angivna tjänstemän, 1 Anställning”: 1d)
Anställning för viss tid understigande tre månader avseende yrkesområden
som administreras av den kommungemensamma poolen delegeras till chef
för kommungemensamma poolen med biträdande chef för
kommungemensamma poolen som ersättare.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samtliga chefer inom kommunchefens ledningsgrupp
Chef för kommungemensamma poolen Irene Toft
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Dnr 2014-000370

Insynspost i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsensförslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar ge Sverigedemokraterna en insynspost i
kommunstyrelsen. Insynsposten ger Sverigedemokraterna rätt att utse en
ledamot och en ersättare att representera partiet på den posten.
Insynsposten innebär närvaro- och yttranderätt men inte förslags-,
arvodes- och beslutsrätt. Partiet finansierar själv närvaron via partiets
oppositionsersättning.
_____
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Yvonne Rosvall, S, och
Mi Bringsaas, S, reserverar sig till förmån för eget förslag.
Jörgen Blom, V, anmäler skriftlig reservation som biläggs paragrafen.
_____
Bakgrund
Sverigedemokraterna är representerade i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2014-2018.
Eftersom partiet står utanför valteknisk samverkan med andra partier har
partiet ingen representation i kommunstyrelsen av egen kraft. Av
demokratiska skäl bör alla partier som är representerade i fullmäktige dock
kunna följa arbetet i kommunen på ett bra sätt. Därför bör
Sverigedemokraterna, som förra mandatperioden, ges en insynspost i
kommunstyrelsen.
Även partier, vars politik vi övriga partier är starkt kritiska till, ska ha
rimliga arbetsförutsättningar. Sverigedemokraterna ska anmäla namn för en
ordinarie och en ersättare till Insynsposten.
Rolf Lilja, S, föreslår avslag till förslag om att ge SD insynspost i
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 221 (forts)

Dnr 2014-000370

Insynspost i kommunstyrelsen
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till förslag om att ge SD insynspost i
kommunstyrelsen.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Owen Laws, MP, och Christer Toft, S.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att Sverigedemokraterna får en
insynspost i kommunstyrelsen. Insynsposten ger Sverigedemokraterna rätt
att utse en ledamot och en ersättare att representera partiet på den posten.
Insynsposten innebär närvaro- och yttranderätt men inte förslags-, arvodesoch beslutsrätt. Partiet finansierar själv närvaron via partiets
oppositionsersättning. Till det har kommit förslag till avslag till insynspost
för Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen.
Ordförande kommer att fråga på de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Votering begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som avslår grundförslaget
röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 221 (forts)

Dnr 2014-000370

Insynspost i kommunstyrelsen
Omröstningsprotokoll

Maria Söderberg, C, ordf
Elisabeth Svensson, M
Rolf Lilja, S,
Jan Runsten, M
Cristine Persson, C
Owen Laws, MP
Jonne Danielsson, FP
Leif Olsson, C
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Yvonne Rosvall, S
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X

7 Ja

X
X
X
X
X
6 Nej

Med 7 Ja och 6 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skriftlig reservation
Ärende 10
Insynspost i kommunstyrelsen

Vänsterpartiet anser att, i demokratisk ordning, vart och ett av de politiska partierna tar de platser i
nämnder och styrelser de tar av antingen egen kraft eller genom teknisk valsarnverkan. Att
särbehandla ETT parti är odemokratiskt!

För Vänsterpartiet
Jörgen Blom

Sida
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3 december 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 222

Dnr 2014-000027

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 14/371
1 Avtal Visitors Voice SaaS

Kommunchef

Dnr KS 14/372
2 Avtal Aditro AB, Stratsys Molntjänst

Kommunchef

Dnr KS 14/
Tillförordnande av socialchef från och med
8 december 2014 till och med 8 mars 2014
____
3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunchef
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Kommunstyrelsen

§ 223

Dnr 2014-000056

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Linus Kimselius, M, väljs till ny ledamot i styrelse för Mid Sweden
Science Park, istället för Lisa Sallin, M.
___
Bakgrund
Lisa Sallin, M, avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i styrelse för Mid
Sweden Science Park.
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår att Linus Kimselius, M, väljs som ny ledamot i
MSSP.
Beslutsgång
Det finns ett förslag om att välja Linus Kimselius, M, till ny ledamot i
MSSP, istället för Lisa Sallin, M.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Mid Sweden Science Park
Lisa Sallin
Linus Kimselius

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 224

Dnr 2014-000023

Meddelanden
1

Dnr 22
Samrådsgrupp för Samiskt förvaltningsområdet: protokoll 140905

2

Kommunala handikapprådet: protokoll 141117

3

Dnr KS 12/039
Kommunstyrelsens ordförande: skrivelse 141114 till Kammarrätten i
Sundsvall ang undersökningstillstånd för området Lill-Stensjön nr 1

4

Dnr KS 14/014
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från träff 141110,
141118

Dnr KS 14/378
5 Kommunstyrelsens ordförande: skrivelse 141118 till Myndigheten för
Radio och TV, om utökat sändningstillstånd för Krokoms Kulturella
Radioförening att även gälla Åre kommun
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 225

Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
A

B

Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober
2014. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden.

C

Dnr KS 14/123
Motion – Stoppa nedläggningen av kvinnojouren, remitteras till
socialnämnden. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.

D

Dnr KS 14/130
Medborgarförslag – Grillplats/lekplats Nälden. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut.

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014. Motionen handläggs av personalchefen.

Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.
näringslivskontoret handlägger.
Dnr KS 14/184
Medborgarförslag – Medverka till att stoppa BWFs storskalig
fiskodling i Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/185
Medborgarförslag – Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen
i Landösjön ”Svensk fjällröding AB”. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5
november 2014.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
H

I

J

K

L

M

N

Justerandes sign

Dnr KS 14/205
Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning
till gamla E 75 i Ås remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast 5 november 2014. Handläggare stadsarkitekten.
Dnr KS 14/209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/210
Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/244
Medborgarförslag – Satsa på det kommunala utbudet av mötesplatser
för unga 13-20 år och dess fritidsledare remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast 5 november
2014.
Dnr KS 14/251
Medborgarförslag – Solskydd och träd Faxgärdets förskola.
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv
tar beslutet senast i april 2015.
Dnr KS 14-269
Medborgarförslag - Köp av området Önsjön för villatomer och
kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 29 april 2015. Kommunstyrelsens
presidium har begärt yttrande från LSS, AME i frågan om
verksamhetsidén samt till samhällsbyggnads i markfrågan.
Dnr KS 2014-000277
Medbogarförslag – Barn till föräldralediga bör få vistas på fritids 10
timmar/vecka. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
O

P

Q

R

S

Dnr KS 2014-000280
Medborgarförslag – Hundgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000293
Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 29 april 2015. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande
från barn- och utbildning, inköp och bygg- och miljö.
Dnr KS 2014-000304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Ärendet.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast
29 april 2015.
Dnr KS 2014-000308
Medborgarförslag – Stoppa utbyggnaden av storskalig kassodling av
fisk i våra sjöar och vattendrag. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 2014-000333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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