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Kommunstyrelsen

Ks § 48

Dnr 2018-000020

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningslista med tillägg av;
*

Jämtlandsstråket 3.0

*

Uppföljning helår

*

Övriga frågor

samt att följande ärende stryks från dagens föredragningslista;
*

Motion- Kommunala kossor på Torsta. Ärendet återkommer till
kommunstyrelsen den 26 april 2018.

_____________________________________________________________
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Björn Hammarberg, M, och Jan Runsten, Mp, yttrar sig.
_____

Justerandes sign
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Ks § 49

Dnr 2018-000021

Informationer
Bostadsförsörjningsplanen Fördjupad översiktsplan Krokom samt
Jämtlandsstråket 3.0
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef, Anne Dahlgren, stadsarkitekt, Simon
Östberg, planarkitekt samt Kenneth Karlsson, VD, Krokomsbostäder AB
Plantaxa
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef samt Christine Månsson, ekonom
Årsredovisning 2017, Krokoms kommun
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Rambudget 2019, plan 2020-2021
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, Jonas Törngren, kommundirektör och
Anne Vågström, HR-chef
Kommundirektören informerar
Jonas Törngren, kommundirektör
-

Målarbetet

-

Sjukfrånvaro

_____
Kopia till
Kommunstyrelsen 26 april 2018, Bostadsförsörjningsplanen
Kommunstyrelsen 26 april 2018, Fördjupad översiktsplan, diskussion
Kommunstyrelsen 26 april 2018, Personalbokslut, information
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Ks § 50

Dnr 2017-000199

Bostadsförsörjningsplan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen diskuterar idag Bostadsförsörjningsplan. Ärendet
kommer tillbaka till kommunstyrelsen den 26 april 2018, då man lyfter
det som ska beslutas.
_____________________________________________________________
Kopia till
Kommunstyrelsen 26 april 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 51

Dnr 2018-000091

Årsredovisning 2017, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisning 2017 med redaktionella
ändringar.
Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2017 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den presenteras för fullmäktige
den 16 april.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2017 är +1,1
miljoner kronor, vilket är 9,7 mnkr sämre än budgeterat.
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna skall överstiga
kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet för 2017. Detta gäller även
koncernen som helhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 april 2018
Årsredovisning för 2017, Krokoms kommun april 2018
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
fastställer årsredovisning 2017 samt att kommunfullmäktige godkänner
densamma.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 51 (forts)

Dnr 2018-000091

Årsredovisning 2017, Krokoms kommun
Beslutsgång (forts)
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 52

Dnr 2018-000092

Rambudget 2019, plan 2020-2021
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen har fått information i rambudget 2019, plan 20202021, vid dagens möte. Förslag till rambudget från samverkanspartierna,
C, M, Mp, Kd, kommer till kommunstyrelsen den 26 april 2018.
___________________________________________________________
Kopia till
Kommunstyrelsen 26 april 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 53

Dnr 2018-000094

Plantaxa för Krokoms kommun 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900),
antar ”Plantaxa för Krokoms kommun 2018” daterad 22 februari 2018
för nämndens kostnader för detaljplanearbete, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Taxan ska börja gälla från 1 juli
2018. Timavgiften för 2018 är 985 kronor/timme.
2

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, för varje
kalenderår, får besluta att justera timavgiften enligt SKLs Prisindex
kommunal verksamhet, PKV. Verkställighet av förändring sker i januari
påföljande år. Vid förändring av taxan avrundas till närmaste helt
krontal. Justering av taxan enligt index görs av samhällsbyggnadsnämnden.

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I dag gällande plantaxa antogs 2011 gällande timpris 727 kronor. Avgiften
har inte index reglerat sedan 2011. Utifrån innestående indexreglering sedan
2011 med ca 2,5-3% per år och enligt beräkning av timavgift för
planärenden enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL)
beräkningsmodell så bör taxa för 2018 ligga på 985 kronor/timme.
Plan-och fastighetsavdelningen ska regelbundet se över taxorna för att de ska
ligga på en nivå som speglar de kostnader som nämnden har. Taxan bör
indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet PKV. Görs ingen
höjning innebär det att skattepengar går till att täcka större del av kostnader
som skulle kunna täckas med avgifter.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 2018, § 27
Plantaxa för Krokoms kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 53 (forts)

Dnr 2018-000094

Plantaxa för Krokoms kommun 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att
kommunfullmäktige, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), antar
”Plantaxa för Krokoms kommun 2018” daterad 22 februari 2018 för
nämndens kostnader för detaljplanearbete, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Taxan ska börja gälla från 1 juli 2018. Timavgiften för
2018 är 985 kronor/timme. Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, för varje kalenderår, får besluta att justera timavgiften
enligt SKLs Prisindex kommunal verksamhet, PKV. Verkställighet av
förändring sker i januari påföljande år. Vid förändring av taxan avrundas till
närmaste helt krontal. Justering av taxan enligt index görs av
samhällsbyggnadsnämnden.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 54

Dnr 2018-000060

Åsbacken - Särtaxa för dagvatten
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar ny särtaxa för dagvattenhanteringen i
Åsbacken, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Den nya särtaxan för dagvattenhanteringen blir 10,77 kronor exklusive
moms/kvadratmeter tomtyta.
Återbetalning 3,53 kronor per kvadratmeter tomtyta ska ske till de
fastighetsägare som hittills fakturerats.
__________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2015, § 14, att anta särtaxa
för dagvattenhanteringen i Åsbacken.
Då beräknades att kostnaden för dagvattenhanteringen skulle kosta totalt 1,8
miljoner kronor, vilket blev 14,30 kronor exklusive moms per kvadratmeter
tomtyta.
På grund av bättre och billigare lösning av dagvattenanläggningen, i
Åsbacken, har gjorts landar den totala kostnaden på 1.402.619 kronor, vilket
utslaget på den totala fastighetsytan, för de fem berörda fastigheterna,
130.178 kvadratmeter blir en kostnad på 10,77 kronor per kvadratmeter.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 7 februari 2018, § 9
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 54 (forts)

Dnr 2018-000060

Åsbacken - Särtaxa för dagvatten
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att
kommunfullmäktige antar ny särtaxa för dagvattenhanteringen i Åsbacken,
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Den nya särtaxan för
dagvattenhanteringen blir 10,77 kronor exklusive moms/kvadratmeter
tomtyta. Återbetalning 3,53 kronor per kvadratmeter tomtyta ska ske till de
fastighetsägare som hittills fakturerats.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 55

Dnr 2018-000075

Sponsring till tidiga insatser för asylsökande
Kort sammanfattning
Krokoms kommun saknar regler för sponsring. Frågan om sponsring av
aktiviteter har aktualiserats i form av en ansökan om Tidiga Insatser för
Asylsökande som lämnas in till Länsstyrelsen senast den 15 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar om att regler för sponsring, för kommunala
verksamheter, arbetas fram.
2a Kommunal projektledare i det aktuella projektet får efterlysa sponsorer
av till exempel biljetter till aktiviteter för asylsökande. I utbyte
informeras de asylsökande om vem som bjuder på biljetterna.
2b Kommunal projektledare får samarbeta med eldsjälar som efterlyser
sponsorer och de ideella krafterna är då de som delar ut biljetter etc.
__________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Det bor just nu 239 asylsökande och personer med uppehållstillstånd hos
Migrationsverket i Krokoms kommun. Många av dem mår dåligt och har en
tillvaro med få aktiviteter förutom för de som har tur att komma i kontakt
med eldsjälar i byarna. Länsstyrelsen har ansvaret för Tidiga Insatser för
Asylsökande och Krokoms kommun har möjlighet och kommer att söka
medel för sommaraktiviteter. Tanken med projektet är att söka medel för en
projektledare med tillgång till minibuss som tar med några av de
asylsökande till aktiviteter fyra dagar per vecka under sommarlovet. Dessa
medel skulle gå att växla upp med sponsring från företag, organisationer
eller föreningar på liknande sätt som till exempel organisationen Hej
Främling arbetar där det exempelvis lett till att fotbollsklubben ÖFK bjudit
på fotbollsbiljetter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 55 (forts)

Dnr 2018-000075

Sponsring till tidiga insatser för asylsökande
Krokoms kommun saknar regler för sponsring. Med sponsring menas stöd i
någon form som förväntas leda till goodwill för den som ger stödet. I
avvaktan på att en sådan tas fram önskas riktlinjer från kommunstyrelsens
presidium i det aktuella fallet sommaraktiviteter till asylsökande i
kommunen. Tre alternativa vägar har identifierats;
a

Kommunal projektledare i det aktuella projektet får efterlysa sponsorer
av t.ex. biljetter till aktiviteter för asylsökande. I utbyte informeras de
asylsökande om vem som bjuder på biljetterna.

b

Kommunal projektledare får samarbeta med eldsjälar som efterlyser
sponsorer och de ideella krafterna är då de som delar ut biljetter etc.

c

Ingen sponsring får förekommer i samband med aktiviteter som
kommunen informerar om och skjutsar till.

En viktig princip att förhålla sig till är likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § i
kommunallagen som säger att kommunen ska behandla sina medborgare
lika, om det inte finns sakliga skäl för annat. Det är en politisk fråga att
avgöra om sakliga skäl i detta fall är att asylsökande har låg dagersättning, få
aktiviteter och mår psykiskt dåligt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 februari 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg föreslår bifall till att regler för sponsring, för kommunala
verksamheter, arbetas fram.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till punkterna a och b nedan;
a

b

Justerandes sign

Kommunal projektledare i det aktuella projektet får efterlysa sponsorer
av till exempel biljetter till aktiviteter för asylsökande. I utbyte
informeras de asylsökande om vem som bjuder på biljetterna.
Kommunal projektledare får samarbeta med eldsjälar som efterlyser
sponsorer och de ideella krafterna är då de som delar ut biljetter etc.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 55 (forts)

Dnr 2018-000075

Sponsring till tidiga insatser för asylsökande
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till punkten c, nedan;
c

Ingen sponsring får förekommer i samband med aktiviteter som
kommunen informerar om och skjutsar till.

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till att regler för sponsring, för
kommunala verksamheter, arbetas fram.
Maria Jacobsson, S, förslår bifall till punkterna a och b.
Jörgen Blom, V, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett nytt framdiskuterat förslag som föreslår att regler för sponsring,
för kommunala verksamheter, arbetas fram samt att kommunstyrelsen
bifaller punkterna a och b.
Efter fråga på det framdiskuterade förslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Elisabeth Wickzell, integrationschef
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 56

Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ärendet återremitteras och socialnämnden som i nytt beslut får
tydliggöra konsekvenserna för beslutet, i praktiken.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Att arbeta med grönskande omsorg är en värdefull del av vår omsorg och
stöds av befintlig forskning. Den blommande trädgården med förhöjda
odlingslådor, höns och boulebana är redan i dag en del av våra äldreboenden.
Eva Dahlkvists forskning visar på ett positivt samband mellan grönskan i
trädgården och de boendes självskattade hälsa. Den visar även på vikten av
att redan i planeringsstadiet av våra boenden arbeta för att ta bort hinder för
att alla själv ska kunna ta sig ut i trädgården. Den ska även planeras så att
den är tillgänglig för både rullator, rullstol och säng. Ovanstående punkter är
mycket aktuellt och tas med i samband med projekteringen av vårt nya
demensboende.
Viktigt är också att arbeta med aktiviteter som kopplar samman natur och
kultur i våra äldreboenden. I dag arbetar vi med aktiviteter såsom plantera
frön och blommor, odla växter och rotsaker som därefter kan förädlas
tillsammans med de boende.
I den inkomna motionen - Ta in naturen till våra äldreboende, föreslås att:

Justerandes sign

-

Grön vård och Terapiträdgårdar tas i bruk och implementeras i den
dagliga vården på våra äldreboenden som ett komplement till den dagliga
utevistelsen.

-

Redan i planeringsstadiet av våra nya äldreboenden förbereda dessa för
möjligheterna att använda grön vård och terapiträdgårdar.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 56 (forts)

Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
Underlag för beslut
Socialnämnden 16 januari 2018, § 13
Tjänsteutlåtande 8 december 2017
Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden 2017-06-14
E Dahlkvist et al (2016). Garden greenery and the health of older people in
residential care facilities: a multi-level cross—sectional study. Journal of
advanced nursing, 72 (9), 2065-2076
E Dahlkvist et al (2014). Is there a caring perspective in garden/patio design
in elderly care? A description and a comparison of residents´and staff
members perceptions of these outdoor spaces. Journal of housing for the
elderly. 28 (1), 85-106
Förslag till beslut som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att motionen återremitteras till
socialnämnden som i nytt beslut får tydliggöra konsekvenserna för beslutet, i
praktiken.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall motionen.
Ajournering begärs klockan 16.07-16.12.
Erika Öhlin, S, föreslår bifall till motionen.
Andreas Karlsson, C, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Peter
Grundström, S, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från socialnämnden som föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen i sin helhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 56 (forts)

Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
Beslutsgång (forts)
Till det har kommit förslag om att återremittera motionen till socialnämnden
som får tydliggöra konsekvenserna för beslutet, i praktiken.
Ordförande kommer först att fråga på förslag om återremiss. Om
kommunstyrelsen inte bifaller det fortsätter ordförande med att fråga på
sakförslagen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska återremitteras finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Presidielådan för bevakning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 57

Dnr 2018-000110

Jämtlandsstråket 3.0
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelen beslutar att delta i Jämtlandsstråket 3.0.
2

Kommunens representant gör regelbundna återrapporter till
samhällsbyggnadsnämnden.

___________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Kort bakgrund
Tillväxtverket har utlyst medel för ”Tillväxtskapande samhällsplanering
2018”.
Projektet beräknas pågå under två år 3 september 2018 – 2 september 2020.
Länsstyrelsen kommer inte att bidra med tid/pengar in i projektet men
kommer att delta i arbetet.
Syfte
Projektet syftar till att utveckla den gemensamma bostadsmarknaden efter
Jämtlandsstråket för att förbättra förutsättningarna för företagens
kompetensförsörjning och därigenom stärka förutsättningarna för en positiv
regional utveckling och tillväxt såväl inom stråket som utanför.
Efter detta stråk växer befolkningen och trycket på bostasbyggande är högt.
Det ställer stora krav på gemensamma mål och strategier för
bostadsbyggandet där man bortser från de administrativa gränser som
kommungränserna utgör.
Delmål
Ta fram gemensamma metoder för bedömning av bostadsbyggandet efter
Jämtlandsstråket.
Formulering och antagande av gemensamma mål och strategier för
bostadsbyggandet i Jämtlandsstråket, med gemensamma delmål för
respektive kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000110

Jämtlandsstråket 3.0
Framtagande och driftsättande av en gemensam ”Bostadsplattform” på nätet
för bostadssökande där dessa kan ta del av och anmäla sitt intresse för
utbudet av hyresbostäder efter Jämtlandsstråket.
Resultat efter projekttiden
På en övergripande nivå bedöms den bättre fungerande bostadsmarknaden
bidra till att öka förutsättningarna för en positiv regional utveckling och
tillväxt efter stråket. En positiv utveckling och tillväxt efter Jämtlandsstråket
bidrar påtagligt till en positiv utveckling också utanför stråket.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelen beslutar att delta i
Jämtlandsstråket 3.0. Kommunens representant gör regelbundna
återrapporter till samhällsbyggnadsnämnden.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Maria Söderbergs, C, förslag.
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som har lagts på mötet som föreslår att kommunstyrelen
beslutar att delta i Jämtlandsstråket 3.0. Kommunens representant gör
regelbundna återrapporter till samhällsbyggnadsnämnden.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 58

Dnr 2018-000114

Uppföljning första kvartalet 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören återkommer till kommunstyrelsen den 26 april med
åtgärdsförslag som pekar på aktiviteter som gör att kommunen kommer i
balans 2018.
_________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef ger kommunstyrelsen en ekonomisk
redovisning av första kvartalet 2018.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen 26 april 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 59

Dnr 2018-000115

Övriga frågor
Maria Jacobsson, S, frågar om det finns någon planerad aktivitet med
anledning av att Handelsbanken i Änge lägger ner.
Frågan diskuteras.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 60

Dnr 2018-000013

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 16/177
Förlängning av leveransavtal programvaror, licenser
IT-chef
och tjänster t o m 190531 mellan Upphandlingskontoret
och Atea Sverige AB
Dnr KS 18/076
Avtal avseende försäljning av färdbevis fr o m 180301
mellan Länstrafiken i Jämtlands län och kommunen

Dnr KS 18/089
3 Delegationsbeslut, Överföring av budgetmedel mellan
Kommundirektör
bygg och miljö - kansliet
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kanslichef
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Kommunstyrelsen

Ks § 61

Dnr 2018-000014

Meddelanden
1

2

Dnr KS 17/225
Socialnämnden: protokollsutdrag 180219, § 25, beslut Medborgarförslag
– Kommunen köper in och underhåller tre hjärtstartare som sen placeras
ut på tr sjukhem i kommunen

3

Dnr KS 18/003
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 180315 och 180320, Förordnande av
borgerlig vigselförrättare

4

Dnr KS 18/006
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet 180313
och 180319

5

Dnr KS 18/007
Kommunens revisorer/Deloitte: revisionsrapport 180111, Granskning av
rutiner för utbetalning av försörjningsstöd

6

Dnr KS 18/032
Region Jämtland Härjedalen: protokoll 180312 från Primärkommunala
samverkansrådet och Regionens samverkansråd

7

8

Justerandes sign

Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen: protokoll 180215, Gemensamma nämnden
för upphandling

Dnr KS 18/034
SmåKom: nyhetsbrev januari och februari 2018
Dnr KS 18/069
Kommunens revisorer/Deloitte: revisionsrapport 180302,
Socialnämndens ekonomi 2017 - ledning och styrning

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000014

Meddelanden
Dnr KS 18/105
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: protokoll 180219 från
styrelsesammanträde
_____
9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
1

Dnr KS 17/081
Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018.
Kommunstyrelsens presidium remitterar förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden.
Dnr KS 17/137

2

3

4

5

6

Justerandes sign

Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i april
2018. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från
näringslivsenheten.
Dnr KS 17/190
Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad
mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i
maj 2018.
Dnr KS 17/205
Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras
till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj
2018.
Dnr KS 17/277
Medborgarförslag – Pumptrack i Björkparken, Krokom. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
februari 2018.
Dnr KS 17/303
Medborgarförslag – Förläng tid för boende för ensamkommande
som fyller 18 år. Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i
kommunstyrelsen senast i april 2018.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
7

8

9

Dnr KS 17/305
Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens
äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 17/306
Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i
september 2018.
Dnr KS 17/307
Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig
verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.

Dnr KS 17/308
10 Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrar i familjer med
försörjningsstöd. Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i
fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 17/323
11 Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, Nyheden.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i
ärendet senast i april 2018.
Dnr KS 17/325
12 Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
februari 2018.
Dnr KS 17/334
13 Medborgarförslag – Bana väg för växtkraft – Prioritera upprustning
av väg mellan Änge och Stavre. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 2018.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr KS 17/344
14 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms
kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
fullmäktige senast i oktober 2018.
Dnr KS 17/367
15 Medborgarförslag – Stärk återväxten inom sång och musik för unga.
Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun. Förslag finns om att det
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i
september 2018.
Dnr KS 18/039
16 Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid
Hissmovallen i Krokom. Förslag finns om att det remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 18/040
17 Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslag finns om att det
remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september
2018.
Dnr KS 18/062
18 Medborgarförslag – Fritids för barn som har föräldrar som är arbetslösa
eller föräldralediga. Förslag finns om att det remitteras till barn- och
utbildningsnämnden som själv tar beslut senast i september 2018.
_____

Revisionsrapporter, pågående
1

Dnr KS 2018/069
Socialnämndens ekonomi 2017 – Ledning och styrning

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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