Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(59)
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Torsdagen den 14 april 2016, Mus-Olle, klockan 08.00-15.15

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordförande
Björn Hammarberg, M
Rolf Lilja, S
Hans Åsling, C
Karin Wallén, C, tjg ers för Jenny Henriksson, C
Anders Norén, M, tjg ers för Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP, §§ 59-60
Eva Ljungdahl, MP, §§ 61-81 tjg ers för Jan Runsten, MP
Michael Sandberg, KD, tjg ers för Lena Persson, KD
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Niklas Rhodin, S
Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör

Justerare

Anders Norén och Niklas Rhodin

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom onsdagen den 20 april 2016

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Anette Lihuvudh
Maria Söderberg
Anders Norén ej §§ 61-64 Niklas Rhodin

Björn Hammarberg §§ 61-64

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

14 april 2016

Datum då anslaget sätts upp

21 april 2016

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

§§ 59-81

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

12 maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2(59)

Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ärendelista
Ks § 59

Dnr 2016-000018

Ks § 60

Dnr 2016-000003

Ks § 61

Dnr 2015-000311

Godkännande/förändringar av föredragsningslistan ............................................ 5
Informationer ....................................................................................................... 6
Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB...................................................................... 7

Ks § 61 (forts)

Dnr 2015-000311

Ks § 61 (forts)

Dnr 2015-000311

Ks § 61 (forts)

Dnr 2015-000311

Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB...................................................................... 8
Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB...................................................................... 9
Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB.................................................................... 10

Ks § 62

Dnr 2016-000063

Ks § 63

Dnr 2016-000080

Revidering av bolagsordning, Krokomsbostäder AB ......................................... 11
Årsredovisning 2015, Krokomsbostäder AB ...................................................... 12

Ks § 63 (forts)

Dnr 2016-000080

Årsredovisning 2015, Krokomsbostäder AB ...................................................... 13

Ks § 64

Dnr 2016-000085

Utökat borgensåtagande, Krokomsbostäder AB, för nyproduktion av
flerbostasdhus i Ås, Freja etapp 2 ..................................................................... 14

Ks § 64 (forts)

Dnr 2016-000085

Utökat borgensåtagande, Krokomsbostäder AB, för nyproduktion av
flerbostasdhus i Ås, Freja etapp 2 ..................................................................... 15

Ks § 65

Dnr 2016-000109

Försäljning av Slätten 1:60, Föllinge ................................................................. 16

Ks § 65 (forts)

Dnr 2016-000109

Försäljning av Slätten 1:60, Föllinge ................................................................. 17

Ks § 66

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden ................................................................... 18

Ks § 66 (forts)

Dnr 2015-000315

Ks § 66 (forts)

Dnr 2015-000315

Ks § 66 (forts)

Dnr 2015-000315

Ks § 66 (forts)

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden ................................................................... 19
Nytt reglemente för socialnämnden ................................................................... 20
Nytt reglemente för socialnämnden ................................................................... 21
Nytt reglemente för socialnämnden ................................................................... 22

Ks § 67

Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog ............................................................................. 23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

3(59)

Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 67 (forts)

Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog ............................................................................. 24

Ks § 68

Dnr 2016-000100

Igångsättningstillstånd för ombyggnation Trångsvikens skola ........................... 25

Ks § 68 (forts)

Dnr 2016-000100

Igångsättningstillstånd för ombyggnation Trångsvikens skola ........................... 26

Ks § 69

Dnr 2016-000103

Igångsättningstillstånd för byggnation av tre basutrymmen för skola
samt en trä- och metallslöjdslokal i Ås .............................................................. 27

Ks § 69 (forts)

Dnr 2016-000103

Igångsättningstillstånd för byggnation av tre basutrymmen för skola
samt en trä- och metallslöjdslokal i Ås .............................................................. 28

Ks § 70

Dnr 2016-000086

Ks § 70

Dnr 2016-000086

Ks § 71

Dnr 2016-000090

Årsredovisning 2015 Jämtlands Räddningstjänstförbund .................................. 29
Årsredovisning 2015 Jämtlands Räddningstjänstförbund .................................. 30
Årsredovisning för 2015 Jämtlands Gymnasieförbund ...................................... 31

Ks § 71 (forts)

Dnr 2016-000090

Årsredovisning för 2015 Jämtlands Gymnasieförbund ...................................... 32

Ks § 72

Dnr 2015-000273

Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun, Rädda Barnens
lokalavdelning i Krokom .................................................................................... 33

Ks § 72 (forts)

Dnr 2015-000273

Ks § 72 (forts)

Dnr 2015-000273

Ks § 72 (forts)

Dnr 2015-000273

Ks § 72 (forts)

Dnr 2015-000273

Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun, Rädda Barnens
lokalavdelning i Krokom .................................................................................... 34
Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun, Rädda Barnens
lokalavdelning i Krokom .................................................................................... 35
Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun, Rädda Barnens
lokalavdelning i Krokom .................................................................................... 36
Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun, Rädda Barnens
lokalavdelning i Krokom .................................................................................... 37

Ks § 73

Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade ................ 38

Ks § 73 (forts)

Dnr 2015-000274

Ks § 73 (forts)

Dnr 2015-000274

Ks § 73 (forts)

Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade ................ 39
Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade ................ 40
Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade ................ 41

Ks § 74

Dnr 2015-000289

Färdtjänst och busskort, Handikappsamverkan i Krokoms kommun.................. 42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

4(59)

Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 74 (forts)

Dnr 2015-000289

Ks § 74 (forts)

Dnr 2015-000289
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Ks § 59

Dnr 2016-000018

Godkännande/förändringar av föredragsningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Dagens föredragningslista godkänns.
_____
Ajourneringar
Kommunstyrelsen ajournerar sig klockan 10.40-13.00 för gruppmöten och
lunch, klockan 14.20-14.50 för kaffe och överläggningar.
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 60

Dnr 2016-000003

Informationer
*

Personuppgiftslagen, kommunstyrelsens register
Sara Hamberg, sekreterare barn- och utbildningsnämnden

*

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Utökat borgensåtagande, Krokomsbostäder AB, för nyproduktion
av flerbostadshus i Ås, Freja etapp 2
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Ekonomisk uppföljning första kvartalet, preliminär
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Strategi för medborgardialog
Sara Anselmby, kanslichef

*

Försäljning av Slätten 1:60, Föllinge
Tomas Nilsson, tf samhällsbyggandschef

*

Business Peak Region AB
Björn Hammarberg, ledamot i Business Peak Region AB

_____
Kopia till
Anette Lihuvudh, för bevakning av eventuell information i fullmäktige till
hösten, Business Peak Region AB
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Ks § 61

Dnr 2015-000311

Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB.
2.

Ägardirektivet börjar gälla vid kommande bolagsstämma för bolaget
och ska gälla tills vidare.

3.

En fotnot läggs till under punkten 3, rubriken ”Övergripande
ekonomiska mål för perioden 2016-2018” med texten: Bolagsavgiften
fastställs årligen av ägaren i samband med budget.
____

Jäv
Hans Åsling, C, Anders Norén, M, Eva Ljungdahl, MP, och Maria
Jacobsson, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag som trädde
i kraft den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt
syfte och enligt affärsmässiga principer. Detta ställer krav på tydlighet i de
ägardirektiv kommunen har för bolaget.
I det ägardirektiv som beslutades i kommunfullmäktige den 26 februari 2014
anges att bolaget ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav. Den
formuleringen räcker inte som styrmedel, utan behöver preciseras ytterligare.
I ett tillägg till ägardirektiven beslutades senare under 2014 att ett långsiktigt
hållbart avkastningsmått och nivå för avkastning skulle arbetas fram i dialog
mellan ägaren och bolaget och skall finnas som en del av bolagets
ägardirektiv för 2016.
I samma tillägg till ägardirektivet som beslutades under 2014 anges även att
bolagets soliditet ska uppgå till 15% vid utgången av år 2017.
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Ks § 61 (forts)

Dnr 2015-000311

Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
I förslaget till nytt ägardirektiv finns 3 ekonomiska mål för bolaget, att gälla
för åren 2016-2018:
Övergripande ekonomiska mål för perioden 2016-2018
Under perioden ska bolagets direktavkastning vara lägst 5% i genomsnitt för
de tre åren. Direktavkastning; Kvoten mellan driftnetto under ett år och
fastighetstillgångarnas bedömda marknadsvärde
(Driftnetto/marknadsvärde). Driftnetto=nettoomsättning minus drift-och
underhållskostnader, fastighetsskatt/-avgift.
Marknadsvärde=bedömt marknadsvärde på en öppen och fri marknad.
•
•

Bolagets soliditet ska vara som lägst 10%. Soliditet=synligt eget kapital
i procent av balansomslutningen.
Bolagets belåningsgrad får högst vara 70%. Belåningsgrad=hur stora
bolagets lån är i förhållande till fastigheternas bedömda
marknadsvärde.

Avkastningskravet som föreslås är ett av de avkastningskrav som SABO
(Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) förordar. Bolaget står nu inför en
period där nyproduktion av bostäder är aktuell. Därför föreslås en
omformulering av och lägre krav på soliditetsmålet. Krav på bibehållen eller
ökad soliditet i tider då ägaren och bolaget har ambitioner att bygga nytt
riskerar att bli kontraproduktivt på så sätt att nyproduktionen inte går att
genomföra utan försäljning ur befintligt fastighetsbestånd och/eller minskade
underhållsåtgärder, för att redovisa högre vinst för att på så sätt nå
soliditetsmålet.
För att hindra att bolaget i alltför stor utsträckning lånefinansierar till sitt
fastighetsbestånd, föreslås ett mål som sätter ett tak för hur stor
belåningsgraden får vara.
Sammantaget bör dessa tre ekonomiska mål ge tillräcklig styrning och
samtidigt möjligheter för bolaget att agera utifrån affärsmässighet och utifrån
ägarens intentioner.
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Ks § 61 (forts)

Dnr 2015-000311

Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
De ekonomiska målen bör ses över och eventuellt revideras inför 2019, med
den kunskap som då finns kring hur väl nyproduktion av bostäder tagits emot
av marknaden och den situation som då råder på bostadsmarknaden i
kommunen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 april 2016
Förslag till ägardirektiv, Krokomsbostäder AB 5 april 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att en fotnot läggs till under punkten 3,
rubriken ”Övergripande ekonomiska mål för perioden 2016-2018” med
texten: Bolagsavgiften fastställs årligen av ägaren i samband med budget.
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Hans Åsling, C, och
Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB. Ägardirektivet börjar gälla
vid kommande bolagsstämma för bolaget och ska gälla tills vidare. Till det
har kommit föreslag med tillägg om att en fotnot läggs till under punkten 3,
rubriken ”Övergripande ekonomiska mål för perioden 2016-2018” med
texten: Bolagsavgiften fastställs årligen av ägaren i samband med budget.
Ordförande kommer först att fråga på tillägget 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.
_____
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Dnr 2015-000311

Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 62

Dnr 2016-000063

Revidering av bolagsordning, Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för
Krokomsbostäder AB.
Jäv
Hans Åsling, C, Anders Norén, M, Eva Ljungdahl, MP, och Maria
Jacobsson, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har kommit med förslag till förändringar i
bolagsordningen om att ta bort revisorssuppleant i § 11 och § 12.
Underlag för beslut
Krokomsbostäder § 52 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner reviderad bolagsordning för Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 63

Dnr 2016-000080

Årsredovisning 2015, Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder
AB år 2015.

2

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i
Krokomsbostäder AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och
verkställande direktören i aktiebolaget för verksamhetsåret 2015, enligt
revisorernas tillstyrkan.

Jäv
Hans Åsling, C, Anders Norén, M, Eva Ljungdahl, MP, och Maria
Jacobsson, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för år 2015 och
överlämnar den till kommunen.
Bolagets eget resultatmål är att varje år redovisa ett resultat efter finansiella
poster om minst 1,5 mnkr. För 2015 redovisar bolaget ett resultat, efter
finansiella poster på 4 031 tkr. Resultatet efter skatt uppgår till 3 439 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 april 2016
Årsredovisning 2015, Krokomsbostäder AB, Revisionsberättelse och
granskningsrapport
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Ks § 63 (forts)

Dnr 2016-000080

Årsredovisning 2015, Krokomsbostäder AB
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2015.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i Krokomsbostäder
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i
aktiebolaget för verksamhetsåret 2015, enligt revisorernas tillstyrkan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 64

Dnr 2016-000085

Utökat borgensåtagande, Krokomsbostäder AB, för
nyproduktion av flerbostasdhus i Ås, Freja etapp 2
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige ger utökad borgensram med som mest 85 mnkr till
Krokomsbostäder AB.
_______
Jäv
Hans Åsling, C, Anders Norén, M, Eva Ljungdahl, MP, och Maria
Jacobsson, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Krokomsbostäder önskar utökad kommunal borgensram om 85 mkr från
nuvarande 330 till 415 mnkr.
Bolaget avser uppföra 3 flerbostadshus med totalt cirka 60 lägenheter i Ås,
området Freja, fastigheten Ås-Hov 1:13.
Finansieringen av projektet ska ske via nyupplåning samt
försäkringsersättning från branden på Tors och Lokes väg.
En nyproduktion går helt i linje med kommunens vilja att bolaget ska öka sin
produktion av bostäder. Det möjliggör även för kommunen att hyra delar av
bostadsbeståndet för verksamhet inom LSS och integration.
Utifrån den ekonomiska förkalkyl som bolaget upprättat för projektet
beräknas det ha en godtagbar direktavkastning och en hyressättning som bör
vara gångbar på bostadsmarknaden.
Ett utökat borgensåtagande påverkar inte kommunens ekonomiska ställning i
direkt mening. Bolagets och därmed kommunkoncernens soliditet minskar
något på grund av nyupplåningen. Bolagets ökade låneskuld begränsar inte
kommunens egen handlingsfrihet avseende möjligheter att uppta nya lån för
kommunala investeringar.
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Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr 2016-000085

Utökat borgensåtagande, Krokomsbostäder AB, för
nyproduktion av flerbostasdhus i Ås, Freja etapp 2
Kommunens ökade riskexponering i och med det utökade borgensåtagandet
får anses vara ringa.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 april 2016
Styrelsebeslut, Krokomsbostäder AB, 9 mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, och Björn Hammarberg,
M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
ger utökad borgensram med som mest 85 mnkr till Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ks § 65

Dnr 2016-000109

Försäljning av Slätten 1:60, Föllinge
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden att sälja
fastigheten Slätten 1:60 till högstbjudande.
____

Bakgrund
Krokoms kommun beslutade den 25 oktober 2006 att överlåta, som gåva,
fastigheten Slätten 1:60 i Föllinge till Jämtlands Örtagårdsförening och ett
gåvobrev utfärdades i november 2006. Som villkor för överlåtelsen var att
fastigheten skulle återgå till Krokoms kommun om föreningen upplöstes
och/eller att fastighetens användning i Örtagårdsföreningens verksamhet
upphörde.
Jämtlands Örtagårdsförening upplöstes 2010 och villkoret för återlämnande
av fastigheten till kommunen inträdde. Kommunstyrelsen beslutade den 15
juni 2010, § 91, att återta fastigheten.
Fastigheten har nu varit ute till försäljning. De intressenter som inkom med
skriftligt anbud på lägst 295 000 kronor, före den 18 mars 2016,
kvalificerade sig att delta i öppen budgivning.
Underlag för beslut
Ordförandebeslut, samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Eva Ljungdahl, MP, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden att sälja fastigheten Slätten 1:60 till
högstbjudande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 65 (forts)

Dnr 2016-000109

Försäljning av Slätten 1:60, Föllinge
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 66

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för socialnämnden.
___________________________________________________________
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Niklas Rhodin, S, och
Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för egna förslag om fem
ledamöter och fem ersättare, eller närvarorätt för ersättarna, i
socialnämndens arbetsutskott.
_____
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 skrivits om utifrån SKL´s
rekommendationer.
Förslaget har ett delvis annorlunda upplägg än det nuvarande och
reglementet 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 var att antal ledamöter i arbetsutskottet
skulle minska från fem (5) till tre (3). 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 är en del av besparingarna 2016. Förslaget kvarstår därför och är även
det en av de ändringar som gjorts i reglementet.
Se de beskrivna ändringar samt ändringar i övrigt i förslag till nytt
reglemente.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 66 (forts)

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Kommunfullmäktige har inte bestämt något om utskott i socialnämnden,
men enligt nu gällande reglemente för socialnämnden, antagen av
kommunfullmäktige, framkommer av § 19 följande. Inom nämnden skall
finnas ett arbetsutskott (AU).
Enligt § 22, kommunallagen skall en nämnd välja utskott bland ledamöterna
och ersättare i nämnden. Det finns inga regler i kommunallagen som
reglerar hur många ledamöter/ersättare det ska vara i ett utskott.
I SKLs förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder framkommer
det av § 42 följande. Arbetsutskottet ska bestå av x ledamöter och x
ersättare. Detta tolkas som att ett utskott ska bestå av minst två ledamöter
och minst två ersättare och att minska på antalet ledamöter i socialnämndens
arbetsutskottet inte går emot lag eller rekommendation.
Socialnämnden har i beslut den 26 november 2015 § 142 föreslagit
kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för socialnämnden.
Fullmäktige behandlande ärendet vid sitt sammanträde den 9 december 2015
och beslutade att återremittera ärendet för utredning av socialnämndens
delegationsordning § 117.
Efter kommunfullmäktiges beslut om återremiss har socialnämnden antagit
en rutin för redovisning av delegationsbeslut sn § 10. Socialnämnden har
överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsordning
och kommer fortsättningsvis, utöver den anmälan av beslut som sker vid
varje sammanträde, följa upp delegationsbesluten genom ett
lottningsförfarande.
Rutinen har upprättats med syfte att ge socialnämnden en inblick i vad
verksamheten arbetar med och för att hålla nämnden uppdaterad.
Redovisning av delegationsbeslut genom så kallade ”lottade beslut” kommer
att skapa utrymme för dialog och diskussion mellan tjänstemän och politiker
samt en möjlighet för ledamöterna att granska beslut på ett djupare plan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 66 (forts)

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
För den enskilde är det viktigt att besluten fattas rättsäkert och ett sätt att
undersöka graden av rättssäkerhet är att undersöka om beslutade organ består
av kompetenta personer med både god fackkunskap och juridisk kunskap.
Den rutin som nämnden antog kommer att skapa möjlighet för att i viss
omfattning ge socialnämndens ledamöter och ersättare sådan kunskap.
Tjänstemännen lämnar förslag till nämnden och i praktiken följer nämnden
till stor del vad tjänstemannen föreslår. Rättsäkerheten beror på
handläggningen av beslutsunderlaget och bedöms vid beslutsfattandet vara
säkerställd.
Underlag för beslut
Socialnämnden 16 februari 2016, § 27
Tjänsteutlåtande daterat 18 januari 2016
Socialnämnden den 13 januari 2016 § 10
Kommunfullmäktig den 9 december 2015 § 117
Bilaga 1. Rutin för redovisning av delegationsbeslut
Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente
Bilaga 3. Nu gällande reglemente
Förslag som läggs på mötet
Niklas Rhodin, S, föreslår att socialnämndens arbetsutskott bibehåller fem
ledamöter och fem ersättare.
Niklas Rhodin, S, föreslår, om ovanstående förslag faller, att ersättarna ska
ha närvarorätt vid socialnämndens arbetsutskotts sammanträden.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Niklas Rhodins, S, förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för socialnämnden. Till det har tillkommit två
ändringsförslag. Om det första ändringsförslaget faller träder det andra
förslaget in.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

20(59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 66 (forts)

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Ordförande kommer först fråga på ändringsförslag om fem ledamöter och
fem ersättare. Om det förslaget faller frågar hon på förslag om ersättarnas
närvarorätt i arbetsutskottet. Sist frågar ordförande på reglementet i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslag mot grundförslaget om antalet ledamöter,
finner ordförande att kommunstyrelsen avslår ändringsförslaget.
Omröstning begärs
Den som bifaller grundförslaget, 3+3, röstar Ja. Den som bifaller Niklas
Rhodins, S, förslag, 5+5, röstar Nej.
3 +3
Maria Söderberg, C, ordförande
Björn Hammarberg, M
Hans Åsling, C
Karin Wallén, C
Anders Norén, M
Eva Ljungdahl, MP
Michael Sandberg, KD
Rolf Lilja, S
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Niklas Rhodin, S
Jörgen Blom, V

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Totalt 12 röster

6 Ja

Ja

5+5

Avstår

Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

______

5 Nej

1 avstår

Med 6 Ja, 5 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 66 (forts)

Dnr 2015-000315

Nytt reglemente för socialnämnden
Efter fråga på om ersättarna ska ha närvarorätt vid socialnämndens
arbetsutskotts sammanträden finner ordförande att kommunstyrelsen avslår
det.
Omröstning begärs
Den som avslår Niklas Rhodins, S, förslag om närvarorätt röstar Ja. Den som
bifaller Niklas Rhodins, S, röstar Nej.
Avslag närvaro
Maria Söderberg, C, ordf
Björn Hammarberg, M
Hans Åsling, C
Karin Wallén, C
Anders Norén, M
Eva Ljungdahl, MP
Michael Sandberg, KD
Rolf Lilja, S
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Niklas Rhodin, S
Jörgen Blom, V

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Totalt 12 röster

6 Ja

Ja

Bifall närvaro

Avstår

Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej __________________
5 Nej

1 avstår

Med 6 Ja, 5 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
avslår förslaget om närvarorätt för ersättare i socialnämndens arbetsutskott.
Efter fråga på reglementet i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 67

Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen återremitterar strategi för medborgardialog för
ytterligare bearbetning.

Bakgrund
Krokoms kommun anger i den föreslagna strategin för medborgardialog
vilken ambition kommunen har med dialogen med medborgaren. Strategin
pekar också på möjligheter och arbetssätt för att medborgardialogen ska få
effekt på hur kommunen arbetar. Medborgardialog handlar om att se
medborgarnas kunskaper som en tillgång för att forma framtidens kommun.
Det handlar om att använda flera olika metoder för att få kunskap om
medborgarnas värderingar och att ge medborgarna kunskaper om
kommunens ansvar, styrning och verksamhet. Det handlar om att genom
systematiska dialoger både stärka demokratin och öka effektiviteten.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 18 mars 2016
Strategi för medborgardialog
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att strategi för medborgardialog återremitteras
för ytterligare bearbetning.
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S, Eva Ljungdahl, MP, Björn Hammarberg,
M, och Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
fastställer Krokoms kommuns strategi för medborgardialog.
Till det har kommit förslag om att ärendet ska återremitteras för ytterligare
bearbetning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

23(59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 67 (forts)

Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog
Ordförande kommer först att fråga på det formella förslaget om återremiss.
Om återremissförslaget faller frågar ordförande på sakförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller återremissförslaget.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
Sara Anselmby, kanslichef
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Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 68

Dnr 2016-000100

Igångsättningstillstånd för ombyggnation Trångsvikens
skola
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för ombyggnation av
Trångsvikens skola.
2

Finansiering av investeringen, cirka 350.000 kronor, sker via
samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
_____

Bakgrund
Utifrån barn- och utbildningsnämndens begäran om pengar för
ombyggnation av Trångsvikens skola begär samhällsbyggnadsnämnden, i ett
ordförandebeslut, att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för
ombyggnation av Trångsvikens skola.
Finansieringen av byggprojektet, som beräknas till totalt 350 000 kronor,
inryms i samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget "buffert boende".
Underlag för beslut
Ordförandebeslut 8 april 2016
Barn- och utbildningsnämnden 15 mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Eva Ljungdahl, MP, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden, i ett ordförandebeslut,
som föreslår att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för
ombyggnation av Trångsvikens skola. Finansiering av investeringen, cirka
350.000 kronor, sker via samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

25(59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen
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Dnr 2016-000100

Igångsättningstillstånd för ombyggnation Trångsvikens
skola
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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14 april 2016
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Ks § 69

Dnr 2016-000103

Igångsättningstillstånd för byggnation av tre
basutrymmen för skola samt en trä- och
metallslöjdslokal i Ås
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för tre basutrymmen
skola och en trä- och metallslöjdslokal.
2

Investeringen, cirka 15 miljoner kronor, finansieras via samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme.
______

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden begär i protokollsutdrag från den 21-22 mars, §
19, igångsättningstillstånd för tre basutrymmen skola och en trä- och
metallslöjdslokal. Investeringen, cirka 15 miljoner kronor, finansieras via
samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme.
I beslutad investeringsram för 2016-2017 finns 15 miljoner kronor avsatta
för att utöka Ås skola med tre klassrum med tillhörande grupprum, så
kallade basutrymmen, samt en lokal för trä- och metallslöjd.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 21-22 mars 2016, § 19
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Rolf Lilja, S, och Karin Wallén, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att
kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för tre basutrymmen skola
och en trä- och metallslöjdslokal. Investeringen, cirka 15 miljoner kronor,
finansieras via samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 69 (forts)

Dnr 2016-000103

Igångsättningstillstånd för byggnation av tre
basutrymmen för skola samt en trä- och
metallslöjdslokal i Ås
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Nina Olofsson, byggprojektledare
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Kommunstyrelsen

Ks § 70

Dnr 2016-000086

Årsredovisning 2015 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
_______

Jäv
Rolf Lilja, S, anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2015 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till +2,6 mnkr.
Den begränsningsregel som funnits i förbundsordningen om att förbundet
endast får behålla ett ackumulerat överskott motsvarande högst 10% av
verksamhetens nettokostnad är borttagen. Med årets resultat uppgår det egna
kapitalet till 11,8 mnkr, vilket motsvarar 10,4% av verksamhetens
nettokostnad.
Enligt revisionsberättelsen för 2015 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda
ledamöter.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 7 april 2016
Revisionsberättelse 15 mars 2016
Årsredovisning 2015, Jämtlands Räddningstjänstförbund 8 mars 2016
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Kommunstyrelsen

Ks § 70 (forts)

Dnr 2016-000086

Årsredovisning 2015 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2015 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 71

Dnr 2016-000090

Årsredovisning för 2015 Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
______

Jäv
Karin Wallén, C, Maria Jacobsson, S, och Niklas Rhodin, S, anmäler jäv och
deltar inte i ärendets handläggning.
_____
Bakgrund
Årsredovisning för 2015 har överlämnats till ägarna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott uppgående till +883 tkr,
att jämföra med ett budgeterat nollresultat. (I ägardirektiven för 2015 anges
dock att ”Ägarna är införstådda med att förbundet kan komma att redovisa
en ekonomi som inte fullt ut är i balans under 2015.”) I samband med
delårsrapporten prognostiserades ett underskott på 1 634 tkr.
Förbundet har trots redovisat negativt resultat för verksamhetsåret en fortsatt
stabil ekonomi.
Enligt revisionsberättelsen för 2015 tillstyrker revisorerna att respektive
fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet
för direktionen och dess enskilda ledamöter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 april 2016
Revisionsberättelse 15 mars 2016
Årsredovisning 2015, Jämtlands Gymnasieförbund mars 2016
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2016-000090

Årsredovisning för 2015 Jämtlands Gymnasieförbund
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2015 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2015-000273

Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun,
Rädda Barnens lokalavdelning i Krokom
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen besvarar Rädda Barnens lokalavdelning, i Krokoms
kommun, att ett ledsagarkort har införts för barn- och ungdomar som har
färdtjänst.
2

Krokoms kommun kommer att förbättra dialogen med Länstrafiken och
handikappsamverkan om ledsagarkort till ungdomsgrupper med
funktionsnedsättning, som inte har färdtjänst.

_____________________________________________________________
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Niklas Rhodin, S, och
Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för eget förslag om att alla
barn i kommunen ska ha rätt till gratis resor i Jämtland, inte bara i teorin utan
även i praktiken.
_____
Bakgrund
I skrivelse daterad 30 september 2015 skriver Rädda Barnen i Krokoms
kommun att ungdomar med funktionsnedsättning diskrimineras, då de fortsätter
att betala en redan dyrare taxa för att resa inom länet med färdtjänst.
I kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Åre och
Östersund har nu alla folkbokförda barn och ungdomar ett ungdomskort.
Ungdomskortet möjliggör fritt resande 365 dagar om året med Länstrafiken och
Stadsbussarna, undantaget är resor med tåg.
I sin skrivelse vill Rädda Barnens lokalavdelning i Krokoms kommun
Att alla barn i Krokoms kommun ska ha rätt till gratis resor med kollektivtrafik
Jämtland.
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Dnr 2015-000273

Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun,
Rädda Barnens lokalavdelning i Krokom
Övervägande
I augusti 2015 introducerades ungdomskort för alla i Krokoms kommun
folkbokförda personer i åldern 6-19 år. Ungdomskortet distribueras utan
kostnad och har ersatt elevkorten för de skolelever som haft sådana.
Ungdomskortet gäller för ett obegränsat antal resor alla dagar hela året (365
dagar) inom den befintliga busslinjetrafiken i Länstrafiken i länet och i
stadstrafiken i Östersund. Idag åker en stor del av eleverna skolskjuts i den
linjeförda kollektivtrafiken - det personliga ungdomskortet är den
nödvändiga giltiga biljetten. Det finns idag cirka 2 900 aktiva ungdomskort i
vår kommun. Ytterligare sex kommuner i regionen har ungdomskort från
höstterminens start 2015.
Regionen är i stora delar glest befolkad och på vissa håll är busslinjetrafiken
sporadisk eller till och med obefintlig. Möjligheten att använda sig av
ungdomskortet varierar därför stort beroende på om ungdomen bor i en tätort
eller avlägset i landsbygden. Ungdomskortet kan endast nyttjas i de områden
och på de tider som trafikeras med linjeförd kollektivtrafik. Övrig tid är
ungdomar hänvisade till andra transporter på egen bekostnad t.ex. privat
skjuts, kommersiell taxi, och tåg.
Färdtjänst är särskilda kollektivtrafik och färdtjänst har ett regelverk som
gäller solidariskt och lika i de sex kommuner ingående i "Samarbetsavtal om
samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län". Regelverket anses
vara generöst. Den ungdom som är funktionshindrad och har beviljats
färdtjänst får med dagens regelverk resa utan begränsningar i tid och rum alla dagar, dygnet om, hur ofta den vill och var som helst i länet. Färdtjänst
har en hög grad av service med transport från dörr till dörr.
Att regelverket för färdtjänst är generöst bygger på att resenären själv
erlägger en avståndsrelaterad egenavgift, motsvarande 150% av länstrafikens
ordinarie taxa. Barn och ungdomar med färdtjänst betalar halva denna taxa.
Egenavgiften är en liten tröskel där resenären själv behovsprövar sin resa.
Egenavgiften utgör i snitt cirka 12% av den faktiska kostnaden. 88% av
kostnaden är skattefinansierad.
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Dnr 2015-000273

Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun,
Rädda Barnens lokalavdelning i Krokom
Införs gratis resor i färdtjänsten bör kommunen vara beredd på att kostnaden
för färdtjänsten ökar, då ”tröskeln” helt är borta. Innan någon förändring kan
ske måste samarbetsavtalet om samordning av samhällsbetalda resor i
Jämtlands län omförhandlas eller sägas upp.
Om kommunen skulle besluta att göra linjeförd kollektivtrafik och färdtjänst
”rättvis” finns två vägar att gå - om frågan dras till sin spets.
A. Kommunen inför gratis färdtjänst för färdtjänstinnehavare upp till 19 år.
Samtidigt medger kommunen alla ungdomar att åka taxi inom länet på
kommunens bekostnad den tid och de platser det inte går att åka allmän
kollektivtrafik.
B. Kommunen inför gratis färdtjänst för färdtjänstinnehavare upp till 19 år.
Samtidigt begränsar kommunen dagens regelverk till att gälla bara på de
platser och de tider det går att åka allmän kollektivtrafik.
Under de första fem månaderna (t.o.m. 2016-01-31) som ungdomskorten
funnits i de sju kommuner som har infört ungdomskort, har 40% av
ungdomskorten används bland ungdomar med funktionshinder och beviljad
färdtjänst.
Efter initiativ från Krokoms kommun på kommunernas samverkansråd vid
Regional kollektivtrafikmyndighet, har Länstrafiken beslutat, att på försök
under 2016 distribuera ett ledsagarkort knutet till de färdtjänstinnehavare
som fått ett ungdomskort (i de kommuner som ingår i samarbetsavtalet).
Detta har ingenting med färdtjänst att göra, men möjliggör förhoppningsvis
att ytterligare fler kan använda sitt befintliga ungdomskort avsett för resor i
den allmänna kollektivtrafiken. Ledsagaren åker tillsammans med ungdomen
utan kostnad och kommunerna debiteras inte. Länstrafiken täcker
kostnaderna för ledsagarresorna.
En enhällig samrådsgrupp för den särskilda kollektivtrafiken rekommenderar
att gratis färdtjänst för de ungdomar som innehar färdtjänsttillstånd inte
införs.
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Dnr 2015-000273

Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun,
Rädda Barnens lokalavdelning i Krokom
Underlag för beslut
PM 2 Ungdomskort VS Färdtjänst, Länstrafiken 9 februari 2016
PM Ungdomskort VS färdtjänst, Länstrafiken 15 september 2015
Skrivelse Rädda barnens lokalavdelning i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Rädda Barnens förslag om att alla barn i
kommunen ska ha rätt till gratis resor i Jämtland, inte bara i teorin utan även
i praktiken.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig för kaffe och överläggningar, klockan
14.20-14.50.
_____
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att kommunen kommer att förbättra
dialogen med Länstrafiken och handikappsamverkan om ledsagarkort till
ungdomsgrupper, med funktionsnedsättning, som inte har färdtjänst.
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till Jörgen Bloms, V, förslag.
Björn Hammaraberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
besvarar Rädda Barnens lokalavdelning, i Krokoms kommun, att ett
ledsagarkort har införts för barn- och ungdomar som har färdtjänst.
Därutöver har kommit två tilläggsförslag.
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Dnr 2015-000273

Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms kommun,
Rädda Barnens lokalavdelning i Krokom
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslagen och sedan på
grundförslaget
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslag om att kommunen kommer att förbättra
dialogen med Länstrafiken och handikappsamverkan om ledsagarkort till
ungdomsgrupper med funktionsnedsättning, som inte har färdtjänst finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på förslag om att alla barn i kommunen ska ha rätt till gratis resor
i Jämtland, inte bara i teorin utan även i praktiken finner ordförande att
kommunstyrelsen avslår det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Rädda Barnens lokalavdelning i Krokoms kommun
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Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen om att färdtjänsten i kommunen
blir gratis för barn- och ungdomar upp till 19 år.
_____
Reservation
Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
I motionen daterad 3 augusti 2015 skriver Vänsterpartiet i Krokoms kommun
att ungdomar med funktionsnedsättning diskrimineras, då de fortsätter att betala
en redan dyrare taxa för att resa inom länet med färdtjänst. I kommunerna Berg,
Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund har nu alla
folkbokförda barn och ungdomar ett ungdomskort. Ungdomskortet möjliggör
fritt resande 365 dagar om året med Länstrafiken och Stadsbussarna, undantaget
är resor med tåg.
Motionen yrkar att
Krokoms kommun beslutar att färdtjänsten i kommunen blir gratis för barn- och
ungdomar upp till 19 år.
Övervägande
I augusti 2015 introducerades ungdomskort för alla i Krokoms kommun
folkbokförda personer i åldern 6-19 år. Ungdomskortet distribueras utan
kostnad och har ersatt elevkorten för de skolelever som haft sådana.
Ungdomskortet gäller för ett obegränsat antal resor alla dagar hela året (365
dagar) inom den befintliga busslinje-trafiken i Länstrafiken i länet och i
stadstrafiken i Östersund. Idag åker en stor del av eleverna skolskjuts i den
linjeförda kollektivtrafiken - det personliga ungdomskortet är den
nödvändiga giltiga biljetten. Det finns idag cirka 2 900 aktiva ungdomskort i
vår kommun. Ytterligare sex kommuner i regionen har ungdomskort från
höstterminens start 2015.
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Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Regionen är i stora delar glest befolkad och på vissa håll är busslinjetrafiken
sporadisk eller till och med obefintlig. Möjligheten att använda sig av
ungdomskortet varierar därför stort beroende på om ungdomen bor i en tätort
eller avlägset i landsbygden. Ungdomskortet kan endast nyttjas i de områden
och på de tider som trafikeras med linjeförd kollektivtrafik. Övrig tid är
ungdomar hänvisade till andra transporter på egen bekostnad t.ex. privat
skjuts, kommersiell taxi, och tåg.
Färdtjänst är särskilda kollektivtrafik och färdtjänst har ett regelverk som
gäller solidariskt och lika i de sex kommuner ingående i "Samarbetsavtal om
samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län". Regelverket anses
vara generöst. Den ungdom som är funktionshindrad och har beviljats
färdtjänst får med dagens regelverk resa utan begränsningar i tid och rum alla dagar, dygnet om, hur ofta den vill och var som helst i länet. Färdtjänst
har en hög grad av service med transport från dörr till dörr.
Att regelverket för färdtjänst är generöst bygger på att resenären själv
erlägger en avståndsrelaterad egenavgift, motsvarande 150% av länstrafikens
ordinarie taxa. Barn och ungdomar med färdtjänst betalar halva denna taxa.
Egenavgiften är en liten tröskel där resenären själv behovsprövar sin resa.
Egenavgiften utgör i snitt cirka 12% av den faktiska kostnaden. 88% av
kostnaden är skattefinansierad.
Införs gratis resor i färdtjänsten bör kommunen vara beredd på att kostnaden
för färdtjänsten ökar, då ”tröskeln” helt är borta. Innan någon förändring kan
ske måste samarbetsavtalet om samordning av samhällsbetalda resor i
Jämtlands län omförhandlas eller sägas upp.
Om kommunen skulle besluta att göra linjeförd kollektivtrafik och färdtjänst
”rättvis” finns två vägar att gå - om frågan dras till sin spets.
A. Kommunen inför gratis färdtjänst för färdtjänstinnehavare upp till 19 år.
Samtidigt medger kommunen alla ungdomar att åka taxi inom länet på
kommunens bekostnad den tid och de platser det inte går att åka allmän
kollektivtrafik.
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Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
B. Kommunen inför gratis färdtjänst för färdtjänstinnehavare upp till 19 år.
Samtidigt begränsar kommunen dagens regelverk till att gälla bara på de
platser och de tider det går att åka allmän kollektivtrafik.
Under de första fem månaderna (t.o.m. 2016-01-31) som ungdomskorten
funnits i de sju kommuner som har infört ungdomskort, har 40% av
ungdomskorten används bland ungdomar med funktionshinder och beviljad
färdtjänst.
Efter initiativ från Krokoms kommun på kommunernas samverkansråd vid
Regional kollektivtrafikmyndighet, har Länstrafiken beslutat, att på försök
under 2016 distribuera ett ledsagarkort knutet till de färdtjänstinnehavare
som fått ett ungdomskort (i de kommuner som ingår i samarbetsavtalet).
Detta har ingenting med färdtjänst att göra, men möjliggör förhoppningsvis
att ytterligare fler kan använda sitt befintliga ungdomskort avsett för resor i
den allmänna kollektivtrafiken. Ledsagaren åker tillsammans med ungdomen
utan kostnad och kommunerna debiteras inte. Länstrafiken täcker
kostnaderna för ledsagarresorna.
En enhällig samrådsgrupp för den särskilda kollektivtrafiken rekommenderar
att gratis färdtjänst för de ungdomar som innehar färdtjänsttillstånd inte
införs.
Underlag för beslut
PM 2 Ungdomskort VS Färdtjänst, Länstrafiken 9 februari 2016
PM Ungdomskort VS färdtjänst, Länstrafiken 15 september 2015
Motion- Gratis resande i länet för alla barn – även funktionshindrade
3 augusti 2015
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till motionen.
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Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen om att färdtjänsten i kommunen blir gratis för barn- och
ungdomar upp till 19 år.
Till det har kommit bifall till motionen.
Ordförande kommer att fråga på bifall till motionen mot grundförslagets
avslag till motionen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på bifall mot avslag till motionen finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslagets avslag till motionen.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Färdtjänst och busskort, Handikappsamverkan i
Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen besvarar Handikappsamverkan, i Krokoms kommun,
att ett ledsagarkort har införts för barn och ungdomar som har färdtjänst.
Övriga frågor i brevet, om bland annat ledsagarkort för barn- och
ungdomar med funktionsnedsättning, behöver diskuteras i en fortsatt
dialog med handikappsamverkan och Länstrafiken.
_____
Jäv
Björn Hammarberg, M, anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
_____
Bakgrund
Handikappsamverkan, i Krokoms kommun, framför i skrivelse att ungdomar
med funktionsnedsättning diskrimineras, då de fortsätter att betala en redan
dyrare taxa för att resa inom länet med färdtjänst. I kommunerna Berg, Bräcke,
Härjedalen, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund har nu alla folkbokförda
barn och ungdomar ett ungdomskort. Ungdomskortet möjliggör fritt resande
365 dagar om året med Länstrafiken och Stadsbussarna, undantaget är resor
med tåg.
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer har ofta en
redan svårare situation än andra, både ekonomiskt, socialt och hälsomässigt.
Handikappsamverkan ser att dessa familjer ofta inte orkar kämpa för sin egen
skull och därför har Handikappsamverkan gjort denna skrivelse. I tillägg till
skrivelsen önskar att se över möjlighet till ett busskort till medföljande
ledsagare för personer med funktionsnedsättning.
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Färdtjänst och busskort, Handikappsamverkan i
Krokoms kommun
Övervägande
I augusti 2015 introducerades ungdomskort för alla i Krokoms kommun
folkbokförda personer i åldern 6-19 år. Ungdomskortet distribueras utan
kostnad och har ersatt elevkorten för de skolelever som haft sådana.
Ungdomskortet gäller för ett obegränsat antal resor alla dagar hela året (365
dagar) inom den befintliga busslinjetrafiken i Länstrafiken i länet och i
stadstrafiken i Östersund. Idag åker en stor del av eleverna skolskjuts i den
linjeförda kollektivtrafiken - det personliga ungdomskortet är den
nödvändiga giltiga biljetten. Det finns idag cirka 2 900 aktiva ungdomskort i
vår kommun. Ytterligare sex kommuner i regionen har ungdomskort från
höstterminens start 2015.
Regionen är i stora delar glest befolkad och på vissa håll är busslinjetrafiken
sporadisk eller till och med obefintlig. Möjligheten att använda sig av
ungdomskortet varierar därför stort beroende på om ungdomen bor i en tätort
eller avlägset i landsbygden. Ungdomskortet kan endast nyttjas i de områden
och på de tider som trafikeras med linjeförd kollektivtrafik. Övrig tid är
ungdomar hänvisade till andra transporter på egen bekostnad t.ex. privat
skjuts, kommersiell taxi, och tåg.
Färdtjänst är särskilda kollektivtrafik och färdtjänst har ett regelverk som
gäller solidariskt och lika i de sex kommuner ingående i "Samarbetsavtal om
samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län". Regelverket anses
vara generöst. Den ungdom som är funktionshindrad och har beviljats
färdtjänst får med dagens regelverk resa utan begränsningar i tid och rum alla dagar, dygnet om, hur ofta den vill och var som helst i länet. Färdtjänst
har en hög grad av service med transport från dörr till dörr.
Att regelverket för färdtjänst är generöst bygger på att resenären själv
erlägger en avståndsrelaterad egenavgift, motsvarande 150% av länstrafikens
ordinarie taxa. Barn och ungdomar med färdtjänst betalar halva denna taxa.
Egenavgiften är en liten tröskel där resenären själv behovsprövar sin resa.
Egenavgiften utgör i snitt cirka 12% av den faktiska kostnaden. 88% av
kostnaden är skattefinansierad.
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Färdtjänst och busskort, Handikappsamverkan i
Krokoms kommun
Införs gratis resor i färdtjänsten bör kommunen vara beredd på att kostnaden
för färdtjänsten ökar, då ”tröskeln” helt är borta. Innan någon förändring kan
ske måste samarbetsavtalet om samordning av samhällsbetalda resor i
Jämtlands län omförhandlas eller sägas upp.
Om kommunen skulle besluta att göra linjeförd kollektivtrafik och färdtjänst
”rättvis” finns två vägar att gå - om frågan dras till sin spets.
A. Kommunen inför gratis färdtjänst för färdtjänstinnehavare upp till 19 år.
Samtidigt medger kommunen alla ungdomar att åka taxi inom länet på
kommunens bekostnad den tid och de platser det inte går att åka allmän
kollektivtrafik.
B. Kommunen inför gratis färdtjänst för färdtjänstinnehavare upp till 19 år.
Samtidigt begränsar kommunen dagens regelverk till att gälla bara på de
platser och de tider det går att åka allmän kollektivtrafik.
Under de första fem månaderna (t.o.m. 2016-01-31) som ungdomskorten
funnits i de sju kommuner som har infört ungdomskort, har 40% av
ungdomskorten används bland ungdomar med funktionshinder och beviljad
färdtjänst.
Efter initiativ från Krokoms kommun på kommunernas samverkansråd vid
Regional kollektivtrafikmyndighet, har Länstrafiken beslutat, att på försök
under 2016 distribuera ett ledsagarkort knutet till de färdtjänstinnehavare
som fått ett ungdomskort (i de kommuner som ingår i samarbetsavtalet).
Detta har ingenting med färdtjänst att göra, men möjliggör förhoppningsvis
att ytterligare fler kan använda sitt befintliga ungdomskort avsett för resor i
den allmänna kollektivtrafiken. Ledsagaren åker tillsammans med ungdomen
utan kostnad och kommunerna debiteras inte. Länstrafiken täcker
kostnaderna för ledsagarresorna.
En enhällig samrådsgrupp för den särskilda kollektivtrafiken rekommenderar
att gratis färdtjänst för de ungdomar som innehar färdtjänsttillstånd inte
införs.
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Färdtjänst och busskort, Handikappsamverkan i
Krokoms kommun
Underlag för beslut
Information Ledsagar kort, Länstrafiken 24 mars 2016
PM 2 Ungdomskort VS Färdtjänst, Länstrafiken 9 februari 2016
PM Ungdomskort VS färdtjänst, Länstrafiken 15 september 2015
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att andra meningen i förslag till beslut ändras
till ”Övriga frågor i brevet om bland annat ledsagarkort, för barn/ungdomar
med funktionsnedsättning, behöver diskuteras i en fortsatt dialog med
handikappsamverkan och Länstrafiken.”
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
besvarar Handikappsamverkan, i Krokoms kommun, att ett ledsagarkort har
införts för barn och ungdomar som har färdtjänst. Dialog kommer att
fortsätta vidare tillsammans med Handikappsamverkan vid deras möte den
23 maj 2016.
Till det har kommit förslag om att andra meningen i förslag till beslut ändras
till ”Övriga frågor i brevet om bland annat ledsagarkort, för barn/ungdomar
med funktionsnedsättning, behöver diskuteras i en fortsatt dialog med
handikappsamverkan och Länstrafiken.”
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget mot grundförslagets
andra mening i förslag till beslut. Ordförande frågar sedan på grundförslaget
i övrigt.
Beslutsgången godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

45(59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 74 (forts)

Dnr 2015-000289

Färdtjänst och busskort, Handikappsamverkan i
Krokoms kommun
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Länstrafikens samverkansråd för särskild kollektivtrafik.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 75

Dnr 2015-000169

Motion - Slopad avgift för trygghetslarm
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen om slopad avgift för
trygghetslarm, utifrån att gällande och tillämpad lagstiftning säkerställer
att äldre och funktionshindrade som saknar betalningsutrymme inte
behöver betala för beviljat trygghetslarm.
______
Bakgrund
Kommunen har enligt socialtjänstlagen 8 kapitlet 2-9§§ rätt att ta ut vissa
avgifter för service- och omvårdnadsinsatser som beviljats enligt
socialtjänstlagen 4 kap 1§. I socialtjänstlagen regleras hur mycket en
kommun får ta ut i avgift för dessa insatser. Detta för att säkerställa att äldre
och funktionshindrade får den vård- och omsorg de behöver oavsett vilken
ekonomisk situation de befinner sig i. I samband med att en invånare bedöms
ha rätt till bistånd i form av trygghetslarm görs även en utredning av
avgiftshandläggaren för att bedöma om personen har ett betalningsutrymme
och möjlighet att betala för insatsen. I annat fall debiteras inte personen för
trygghetslarmet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 31 januari 2016
Motion slopad avgift för trygghetslarm 20 april 2015
Kommunfullmäktige 17 juni 2015, § 63
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till socialnämndens förslag som föreslår
avslag till motionen.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till socialnämndens förslag.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till socialnämndens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 75 (forts)

Dnr 2015-000169

Motion - Slopad avgift för trygghetslarm
Beslutsgång
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen om slopad avgift för trygghetslarm,
utifrån att gällande och tillämpad lagstiftning säkerställer att äldre och
funktionshindrade som saknar betalningsutrymme inte behöver betala för
beviljat trygghetslarm.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 76

Dnr 2015-000122

Motion - De som lever på försörjningsstöd och har
arbetsförmåga ska erbjudas arbete i kommunens regi
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Bakgrund
Det är svårt ur motionen att utläsa huruvida personer som uppbär
försörjningsstöd ska erbjudas faktiskt arbete vid sidan av ordinarie
rekryteringsvägar eller ifall de ska erbjudas möjlighet till praktik och/eller
liknande inom ramen för den kommunala verksamheten.
Avseende att erbjuda ordinarie arbete bör i första hand ingången vara att
personal rekryteras genom att arbete utannonseras så att verksamheten på så
vis säkerställer att rätt kompetens för att utföra arbetsuppgifterna rekryteras.
Är det arbetsuppgifter som ligger sidan av ordinarie arbetsuppgifter måste
det dels säkerställas att de fackliga organisationerna accepterar detta samt att
det måste avsättas ekonomiska medel för att möjliggöra ett genomförande.
Gäller det praktik eller liknande så arbetar kommunens arbetsmarknadsenhet
(AME) redan med detta.
Kommunen upprättar sysselsättnings- och arbetsträningsplatser genom AME
för personer som är långtidsarbetslösa och/eller -sjukskrivna. Detta sker i
nära samarbete med och på uppdrag från Arbetsförmedling och socialtjänst.
Syftet är att få ut dessa personer i självförsörjning. Arbetet utförs och
administreras via AME som har avtal med Arbetsförmedlingen. Under 2015
har totalt cirka 25 personer varit aktiva i dessa sysselsättningsplatser.
Flertalet av deltagarna har varit verksamma på Återbruket som är
kommunens egen anpassade arbetsplats.
Under sommaren 2015 var 262 ungdomar anställda som feriearbetare.
Ungdomarnas arbete fördelades på 150 personer i kommunens verksamheter,
61 i föreningslivet och 51 hos privata företag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 76 (forts)

Dnr 2015-000122

Motion - De som lever på försörjningsstöd och har
arbetsförmåga ska erbjudas arbete i kommunens regi
Socialnämnden anslog 2015 en budget på 540 tkr för OSA-anställningar
(Offentligt Skyddad Anställning). Under året var 11 personer, i olika
sysselsättningsgrader och tidsperioder anställda i kommunen via denna
åtgärd.
AME arbetar även med det kommunala aktivitetsansvaret vilket innebär att
de söker upp och erbjuder aktiviteter till ungdomar som hoppat av gymnasiet
eller av olika anledningar inte fullgjort gymnasieskolan. Målgruppen är
ungdomar 16 - 20 år.
Utöver det så driver kommunen ett antal projekt för att möjliggöra inträde på
arbetsmarkanden:

Justerandes sign

•

Enheten driver projektet Kongero med medel ansökta från ESF
(europeiska socialfonden) i syfte att stödja kommunens arbetsgivare när
det gäller att ta emot arbetssökande till sina företag. ESF beslutade i juni
2015 att prioritera vår ansökan och beviljade 4,9 milj.kr för att
genomföra projektet som startade i oktober 2015 och skall pågå till
september 2018.

•

AME samverkar med Regionförbundet och länets övriga kommuner med
ett ESF projektet UVAS (unga som varken arbetar eller studerar).
Målgruppen är ungdomar mellan 16-24 år. Projektet har beviljades medel
och startade i juni 2015. Projektet beräknas pågå till december 2017.

•

AME har i samverkan med arbetsförmedlingen drivit projektet
etableringskoordinator. Projektet syftar till att nyanlända skall erbjudas
jobb eller praktik under sina två första år i Sverige. Verksamheten
flyttades till integrationsavdelningen i oktober 2015.

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 76 (forts)

Dnr 2015-000122

Motion - De som lever på försörjningsstöd och har
arbetsförmåga ska erbjudas arbete i kommunens regi
•

Krokoms kommun är en av 17 kommuner som uttagits att delta i
Försäkringskassan projekt resursutvärdering som startade i oktober 2014.
AME har utsett en Case Manager som deltagit i utbildning tillsammans
med handläggare från övriga kommuner. Syftet med projektet är att
ungdomar under 30 år med aktivitetsersättning skall vägledas ut i jobb
eller studier. Projektet beräknas pågå t.o.m. mars 2017.

•

Kommunen har från samordningsförbundet fått bifall på ansökan för
projekt ”kom i jobb” som startade i februari 2015. Projektet syftar till att
personer som lever på försörjningsstöd skall få möjlighet till
självförsörjning genom arbete. Under 2015 har 10 personer fått
anställning i projektet.
Projektet ansöker i ett särskilt ärende till socialnämnden om förlängning
under 2016 och att det därefter ska utvärderas.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 februari 2016
Kommunfullmäktige 29 april 2015 § 32
Motion ” De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska
erbjudas arbete i kommunens regi”
Beslutsgång
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 77

Dnr 2016-000098

Förfrågan om deltagande i upphandling av elektroniskt
arkiv
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att delta via option i upphandling av
elektroniskt arkiv.
____________
Bakgrund
Östersunds kommun planerar att genomföra en upphandling av ett
elektroniskt arkiv, som molntjänst, under 2016. Upphandlingen genomförs
som en förnyad konkurrensutsättning på SKL Kommentus ramavtal för eArkiv. Genom en skrivelse erbjuds Krokoms kommun att deltaga i
upphandlingen, som en direkt avropande part eller genom möjlighet att
avropa via option.
Krokoms kommun ska upprätta verksamhetsbeskrivning för att vara redo att
inrätta e-arkiv under avtalsperioden (kontrakt tecknat på åtta år).
Underlag för beslut
Förfrågan om deltagande, skrivelse från Östersunds kommun
Tjänsteutlåtande, daterat 8 mars 2016, kommunarkivarie
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, Björn Hammarberg, M, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen deltar
via option i upphandling av elektroniskt arkiv.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
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Utdragsbestyrkande

Sida

52(59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 77 (forts)

Dnr 2016-000098

Förfrågan om deltagande i upphandling av elektroniskt
arkiv
Kopia till
kommunstyrelsen@ostersund.se
Sara Hamberg, kommunarkivarie
Sara Anselmby, kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 78

Dnr 2016-000021

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att välja Anette Bergendahl vid
revisionsfirman PwC, till ny kvalificerad revisor i Stiftelsen Syskonen
Erikssons donationsfond.
_______
Bakgrund
Stiftelsen Syskonen Erikssons donationsfond förvaltar en till kommunen
donerad jord- och skogsbruksfastighet i Lundsjön.
Stiftelsens ändamål är att vårda och förvalta den jord- och
skogsbruksfastigheten väl, så att byggnaderna bibehålls i gott skick och att
jord- och skogsmark sköts på ett tillfredställande sätt.
Fonden har bokförda tillgångar per 31 december 2015
Fastigheter, byggnader och inventarier 1 776 320,Finansiella placeringar

56 634,-

Eget kapital

2 034 206,-

Omsättning

191 720,-

Styrelsen består av Leif Jonsson, Olle Olofsson, Britt Larsson, Rune Mats
och Bertil Persson.
Underlag för beslut
Fondens tidigare revisor Jan Östlund har gått i pension och det föreslås att
Anette Bergendahl utses som efterträdare.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen väljer
Anette Bergendahl vid revisionsfirman PwC till revisor.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 78 (forts)

Dnr 2016-000021

Valärenden
Kopia till
Styrelsen för Syskonen Erikssons donationsfond c/o Leif Jonsson
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 79

Dnr 2016-000020

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
1
2

Dnr KS 16/059
Kommunens firmatecknare fr o m 160404
Dnr KS 16/110
Avtal, Limit för Finansiell leasing mellan Nordea
Finans Sverige AB och kommunen

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 80

Dnr 2016-000019

Meddelanden
Dnr 28
1 Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 160205, § 1,
Förutsättningar inför arbetet med budget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Dnr KS 15/165
2 Kommunstyrelsens 1e vice ordförande: yttrande 160307 till Miljö- och
energidepartementet över Vattenmyndigheten i Bottenhavets reviderade
åtgärdsprogram
Dnr KS 16/006
3 Kommunstyrelsens presidium: 160404, korta anteckningar
Dnr KS 16/007
4 Länsstyrelsen Jämtlands län: 160323, Överklagan av beslut, till Lierne
kommune, om godkännande av plan för skoterleder/rekreasjonlöyper i
Lierne
Dnr KS 16/008
5 SmåKom: 160402, nyhetsbrev april 2016
Dnr KS 16/036
6 Primärkommunala samverkansrådet: protokoll 160111 och 160314
Dnr KS 16/055
7 Socialnämnden: protokollsutdrag 160315 § 40, Revisionsrapport
’Granskning av externa avtal’
Dnr KS 16/096
8 Håkan Larsson: 160314, rapport från seminariet Grensekryssende
relasjoner, Trondheim
Dnr KS 16/101
9 Länstrafiken i Jämtland AB: VD-brev nr 4, 160324
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 81

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
A

B

C

D

E

F

Justerandes sign

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 15/211
Motion – Simundervisning för vuxna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i juni 2016.
Dnr KS 15/212
Motion - Ökad trafiksäkerhet, Tängvägen i Ås
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i juni 2016.
Dnr KS 15/274
Motion – Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige
senast i april 2016.
Dnr KS 15/321
Motion Mät skolelevers sjukfrånvaro
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast den 7 december 2016.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 april 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 81 (forts)

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
G

H

I

J

Dnr KS 16/015
Medborgarförslag – Översyn av upptagningsområde för skolbarn i
Lundsjön.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast vid sitt möte den 7 juni 2016.
Dnr KS 16/046
Motion – Förskola med inriktning djur och natur.
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i
fullmäktige senast i februari 2017.
Dnr KS 16/075
Motion – Återinförande av verksamheten personliga ombud.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i fullmäktige
senast i februari 2017.
Dnr KS 16/076
Motion – Underlätta och stimulera rekrytering av deltidsbrandkår.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i februari 2017.

_____
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