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7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 78

Dnr 2016-000051

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras den 14 december 2016, klockan 15.00.
Jannike Hillding, M, och Leif Jonsson, S, utses att justera protokollet.
Nya ledamöter och ersättare
Ny ledamot för Centerpartiet är Tony Fick
Ny ersättare för Centerpartiet är Pär-Anders Andersson
Ny ledamot för Socialdemokraterna är Ulla Jönsson
Nya ersättare för Socialdemokraterna är Helén Olofsson och Carina Grahn
Hellberg
Upprop
Vid uppropet noteras 35 ledamöter och 7 ersättare
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts i Östersunds Posten och
Länstidningen den 30 november och kallelsen har skickats ut den 25
november 2016.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
Frågot som får ställas vid dagens möte
- Jan Englund, SD, fråga om lokaler för Krokomsbostäder AB
- Jan Englund, SD, fråga om antalet asylsökande och deras nuvarande
boende i kommunen
- Jan Englund, SD, fråga om befarad minskad inkomstintäkt
- Jan Englund, SD, fråga om beslut extra stödinsatser
- Jörgen Blom, V, fråga om vägsalt i Krokoms kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 78 (forts)

Dnr 2016-000051

Öppnande
Informationer
Framtidens äldreboende, nytt demensboende i Krokoms kommun
Mona-Lisa Norrman, utredare
Samhällsbyggnads verksamheter och nämnden
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef och Cristine Persson, ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden
IP-Only
Mats Olofsson, Nils Johansson och Claes Strandberg, IP-Only
Aktuellt från kommunstyrelsen
Maria Söderberg, ordförande
Tillväxt- och utvecklingsprogram Krokoms kommun
Bostadsbyggnadsprogram, statsbidrag
Krokomsbostäder AB, statsbidrag utemiljöer
Dialog prioriteringar Länstransportplanen
Fiskodling Storsjön
_____
Avtackningar och 25-årsgåva
Ordförande avtackar Linus Kimselius, M, och Christer Toft, S. Britt
Carlsson, ordförande i kommunrevisionen får en 25-årsgåva.
_____
Ajourneringar
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00, för
kaffe klockan 14.50-15.15 och för överläggningar klockan 16.20-16.30
och 16.35-16.40.
_____
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7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 79

Dnr 2016-000048

Allmänhetens frågestund
Eva-Lena Blom, Aspås, ställer frågor om busskurer.
Cristine Persson, C, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, svarar.
_____
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Sammanträdesdatum

7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 80

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

1

Motion- Erbjud fria halkskydd till våra äldre invånare.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för besvarande i
fullmäktige senast i juni 2017.

2

Motion - Sanering av kisaska. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.

3

Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.

4

Medborgarförslag - Gång- och skidbro över E14, Brittsbo/Tysjöarna
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv
beslutar i ärendet senast i juni 2017.

5

Medborgarförslag - Fotbollsplan ovanpå dagvattenanläggningen på
Sånghusvallen. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.

6

Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp snöskoterfrågan i
Krokoms kommun Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.

7

Medborgarförslag - Ansök om att delta i försöksverksamhet med
fjärrundervisning i andra ämnen än de redan tillåtna.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.

8

Medborgarförslag - Uppföljning av konsekvenser av
skolnedläggningen i Ytterån. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.

Utdragsbestyrkande

7(69)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 80 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
9

Medborgarförslag - Kommunala feriejobb på fler lov än bara
sommarlovet. Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i april 2017.

10 Medborgarförslag - Initiera ett bygge av kulturhall i Krokoms
kommun. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
11 Medborgarförslag - Användning av befintliga lokaler och moduler.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
12 Medborgarförslag - Gång- och cykelbro mellan campingen och
Strandvägen, Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
13 Medborgarförslag - Trapp till bassängen Änge badhus.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet senast i februari 2017.
14 Medborgarförslag - Folkomröstning om saltning av vägar i
Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i februari
2017.
15 Medborgarförslag - Modernt föräldraskap. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017.
16 Medborgarförslag - Webb-TV från kommunfullmäktige.
Medborgarförslaget remitteras till fullmäktiges presidium för
besvarande i fullmäktige senast i februari 2017.
17 Digitala informationstavlor vid E14. Medborgarförslaget remitteras
till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i april
2017.
_____
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Sammanträdesdatum

7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 80 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
18 Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar. Medborgarförslaget
remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
Motioner
1

Dnr 2016-299
Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare
Det finns förslag om att motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för besvarande i fullmäktige senast i juni 2017. Efter
fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.

_____
Dnr 2016-298
2

Sanering av kisaska
Det finns förslag om att motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i fullmäktige senast i juni
2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.

_____
Medborgarförslag
Dnr 2016-236
1

Maten i kommunala verksamheter
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i fullmäktige senast i
juni 2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 80 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
2

Dnr 2016-243
Gång- och skidbro över E14 (Brittsbo/Tysjöarna)
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.

_____
3

Dnr 2016-247
Fotbollsplan ovanpå dagvattenanläggningen på Sånghusvallen
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

_____
4

Dnr 2016-253
Aktualisera och lyft upp snöskoterfrågan i Krokoms kommun
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

_____
5

Dnr 2016-263
Ansök om att delta i försöksverksamhet med fjärrundervisning i
andra ämnen än de redan tillåtna
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
juni 2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

Justerandes sign
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Kf § 80 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
6

Dnr 2016-265
Uppföljning av konsekvenser av skolnedläggningen i Ytterån
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

_____
7

Dnr 2016-255
Kommunala feriejobb på fler lov än bara sommarlovet
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
socialnämnden som själv beslutar i ärendet senast i april 2017. Efter
fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.

_____
8

Dnr 2016-270
Initiera ett bygge av kulturhall i Krokoms kommun
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.

_____
9

Dnr 2016-200
Användning av befintliga lokaler och moduler
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
juni 2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 80 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr 2016-272
10 Gång- och cykelbro mellan campingen och Strandvägen, Krokom
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Dnr 2016-284
11 Trapp till bassängen Änge badhus
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
februari 2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Dnr 2016-282
12 Folkomröstning om saltning av vägar i Krokoms kommun
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i februari
2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Dnr 2016-215
13 Modernt föräldraskap
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 80 (forts)

Dnr 2016-000052

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr 2016-289
14 Webb-TV från kommunfullmäktige
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
fullmäktiges presidium för besvarande i fullmäktige senast i
februari 2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Dnr 2016-290
15 Digitala informationstavlor vid E14
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i april 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Dnr 2016-294
16 Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar
Förslag finns om att medborgarförslaget remitteras till
socialnämnden som själv beslutar i ärendet senast i april 2017. Efter
fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Remissinstanser inklusive förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf § 81

Dnr 2016-000125

Medborgarförslag - Mötesplats i centrala Krokom där
människor i olika åldrar kan mötas för olika former av
aktiviteter och gemenskap
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar, utifrån omfattning på förslaget, att det
ingår som en del i arbetet med tillväxt- och utvecklingsstrategin där
bland annat föreningars roll och bostads- och lokalförsörjningsplaner
ingår. Just nu är lokal för läxhjälp löst.

Bakgrund
I april 2016 lämnades ett medborgarförslag där behovet av en gemensam
mötesplats i centrala Krokom där människor i olika åldrar kan mötas för
olika former av aktiviteter och gemenskap. Lokalen måste rymma 20-50
personer och kunna innehålla aktiviteter som innefattar både sittande och
rörelser.
Tanken är att föreningar och kommunen i samarbete skall svara för driften
och öppethållandet.
Den nyligen tillskapade ”Magneten” fyller vissa delar av detta behov men
inte alla. Kommunen gör för närvarande en översyn över kommunägda
administrativa lokaler i Krokom centrum och kommunhuset för att hitta den
mest ändamålsenliga placeringen av kommunens personal. I detta arbete
kommer även olika lokalalternativ för medborgarförslaget belysas.
Samtidigt ska kommunstyrelsen ta fram en långsiktig plan för tillväxt- och
utveckling där bland annat föreningars roll i hela kommunen är ett viktigt
perspektiv. Att föregå denna strategi där andra föreningars behov vägs
samman i ett tillväxtsammanhang vore olyckligt.
Behovet av lokal för läxhjälp har varit mer akut. Just nu är lokal för läxhjälp
löst efter dialog med Räddningstjänsten om att få tillgång till brandstationens
konferensrum.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 81 (forts)

Dnr 2016-000125

Medborgarförslag - Mötesplats i centrala Krokom där
människor i olika åldrar kan mötas för olika former av
aktiviteter och gemenskap
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 november 2016, § 173
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 13 oktober 2016
Medborgarförslag 22 april 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställare presenterar förslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till grundförslaget.
Lena Persson, KD, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att, utifrån omfattning på förslaget, förslaget ingår som en del i
arbetet med tillväxt- och utvecklingsstrategin där bland annat föreningars
roll och bostads- och lokalförsörjningsplaner ingår. Just nu är lokal för
läxhjälp löst.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 82

Dnr 2016-000235

Medborgarförslag - Ärendehanteringssystem Workflow
i kommunförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till text
under rubriken ”Motivering till avslag”.
______
Ett medborgarförslag har kommit in där medborgaren föreslår att kommunen
ser över möjligheten att införa digitala dokumenthanteringssystemet
Workflow.
Bakgrund
Kommunen har sedan 1987 använt sig av nuvarande
ärendehanteringssystem. Systemet har sedan dess genomgått förändringar
och skiftat ägare. Nuvarande ägare är Visma.
Vismas ärendehanteringssystem Ciceron är utvecklat så att mötena kan
genomföras digitalt via en webbaserad lösning. Alla nämnder utom en är
med i systemet men det är inte alla som arbetar helt digitalt ännu.
Kommunstyrelsens politiker har under några år arbetat i systemet och nu är
det på gång att utöka digitala handlingar även till kommunfullmäktige, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Motivering till avslag
Vismas ärendehanteringssystem, där mötena kan genomföras via en
webbaserad lösning, är väl fungerande och delvis inarbetat. Vi är mitt i en
period av utveckling och om vi är missnöjda med någonting i nuvarande
system är det bättre att trycka på med förbättringar där än att vi ser över
möjlighet till att införa ett nytt system. Under år 2017 beräknas systemet
vara inarbetat i de resterande nämnderna samt kommunfullmäktige och
därför föreslås att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000235

Medborgarförslag - Ärendehanteringssystem Workflow
i kommunförvaltningen
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 november 2016, § 187
Medborgarförslag, 27 september 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren, Niklas Höglund, presenterar sitt förslag.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget med hänvisning till text under rubriken
”Motivering till avslag”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
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Frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Jan Englund, SD, frågar Elisabeth Svensson, M, ordförande i
Krokomsbostäder AB, om KBABs trångboddhet och behov av nya lokaler.
Elisabeth Svensson, M, svarar att Krokomsbostäder AB har utökats med
tre personer sedan 2011. Flytten till före detta Bygg & Färg är föranledd av
att kommunen vill använda hela huset på kullen och inte på grund av att
KBAB har blivit så många fler personer.
_____
Jan Englund, SD, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande,
om de 300 asylsökande vuxna och deras nuvarande boende i kommunen står
för samma förändring som hvb-hemmen? Vad händer med de som inte får
uppehållstillstånd? Vad ska hvb-hemmens tomma platser användas till? Vem
står för kostnaderna innan de plockas ner?
Malin Bergman, C, svarar att fram till oktober månad i år har Sverige tagit
emot 29.000 asylsökande varav 2400 varit ensamkommande barn.
Migrationsverkets prognos för 2017 är att det kommer att komma 36.700
asylsökande till Sverige varav 2400 ensamkommande.
Inför 2017 har kommunen tvång enligt bosättningslagen på att ta emot 50
asylsökande utöver de ensamkommande barnen och till detta planeras att
använda modulerna i Nälden och Trångsviken.
Om antalet asylsökande till Sverige fortsätter på dagens nivå så säger, Jörgen
Leding, enhetschef på Migrationsverket, att det inte är troligt med stängning
av Föllingegården förrän tidigast i slutet av 2017. Troligen stängs
Föllingegården under 2018 och då sägs också troligen en del av
Migrationsverkets lägenheter i kommunen upp.
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Dnr 2016-000050

Frågor
De tomma modulerna betalar ensamkommande verksamheten för. Vi ser just
nu över möjligheten att hyra ut rum med tillgång till gemensamt kök i
modulerna till de ensamstående män som kommer till kommunen. På så sätt
kan kommunen få tillbaka en stor del av kostanden för hyran av modulerna.
Malin Bergman tillägger att invandringen INTE är orsaken till
socialnämndens underskott.
Avslag/de som inte får uppehållstillstånd:
Då kallas personen och dess gode man till flera möten om återvändande på
Migrationsverket. Vid mötena pratas om resan till hemlandet eller till ett
annat land.
Om ett asylsökande barn får avslag på sin ansökan och beslutet vunnit laga
kraft påbörjas ett arbete med ett återvändande till hemlandet.
Migrationsverkets personal ser till att en vuxen reser med personen från
Sverige till det land som man ska åka till. Migrationsverket arbetar endast
med ett återvändande om personen själv går med på att resa tillbaka.
Kommer man inte när Migrationsverket kallar en eller visar att man inte
medverkar till hemresan lämnar Migrationsverket ärendet till polisen. Då är
det polisen som ansvarar för att man lämnar Sverige.
Från att man fyller 18 år flyttas man till Grytan eller Föllinge i väntan på
avvisningen.
_____
Jan Englund, SD, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om befarad minskad inkomstintäkt av medborgarna 2017-2018
och att kommunen därav akut måste dra ner på kommunbudgeten?
Maria Söderberg, C, svarar att den ekonomiska utvecklingen går
långsammare. Prioriteringar och snabbare beslut i verksamheterna krävs, en
tillväxt- och utvecklingsstrategi upprättas och det blir sparbeting från 2018
och framöver.
_____
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Dnr 2016-000050

Frågor
Jan Englund, SD, frågar Malin Bergman, C, om ett klargörande gällande
att Krokoms kommun varit senfärdig med att effektuera ett beslut som gett
en invånare rätt till extra stödinsatser.
Malin Bergman, C, svarar att den 20 oktober var artikeln i ÖP med
rubriken ”Krokoms kommun döms att betala 270 000 kr till staten”.
Vi hade en brukare i april 2014 inom LSS som behövde gruppbostad och det
tog 17,5 månader innan vi kunde ordna med det. Vitet blev på 270 000 kr.
Brukaren ville först gå färdigt skolan vilket gjorde att ärendet fördröjdes 3
månader. Till slut hittade verksamheten ett alternativ som var godtagbart
genom att finna en nära serviceplats till personen.
Ärendet berodde på att vi inte hade/ inte har några lediga
gruppbostadsplatser i kommunen att erbjuda. I nästa års budget finns pengar
för att börja bygga nya gruppbostäder.
_____
Jörgen Blom, V, frågar Cristine Persson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om nu då saltning sker – Hur hanterar Krokoms kommun
snöröjning, vägskrapning och halkbekämpning på de vägar som ansluter till
E14?
Cristine Persson, C, svarar att Krokoms kommun inte hanterar snöröjning
m m på de vägar som ansluter till E14 eftersom det är Trafikverket eller
vägföreningar som sköter dessa vägar.
_____
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Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen, berättar att fyra
revisionssvar har kommit in under året. Fem revisionsrapporter har
framställts och av dessa är tre besvarade.
Revisorerna har varit på två studiedagar o verksamheterna, de har utbildat
sig via Sveriges kommuner och landsting, SKL, och de har besökt styrelsen
och nämnderna för dialog.
Elisabeth Friberg, vice ordförande i kommunrevisionen, redovisar för
revisionsrapport – Granskning av barn- och utbildningsnämndens reglemente
och delegation, som går till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och
kommunstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar senast den 28
februari 2017.
Karin Wallén, C, tycker att ordningen med att ha ett presidium är bra.
Rolf Lilja, S, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Kjell Brickman, kommunrevisor, redovisar för revisionsrapport – Rutiner för
diariehantering, som går till kommunstyrelsen och socialnämnden för
yttrande. Revisionen önskar svar senast den 28 februari 2017.
Maria Söderberg, C, tackar för rapporterna. Hon redovisar för att
kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att flytta fram den
kommungemensamma enkätundersökningen och det innebär att vissa
arbetsgivarpolitiska mål inte kan följas upp 2016.
_____
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Framtidens äldreboende, nytt demensboende i
Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar steg 1 i handlingsplanen:
Steg 1
Steg 1 i handlingsplanen, för att nå målbilden 2030, är att bygga ett
särskilt anpassat demensboende i området Krokom/Dvärsätt med 3235 platser med byggstart 2018.
2

Kommunfullmäktige antar målbild 2030:
Målbild 2030
Krokoms kommun erbjuder särskilt boende, för äldre, i Offerdal
Föllinge, Nälden, Ås och Krokom.
Vi har ett välutvecklat och anpassat särskilt boende för dementa med
särskilt stora behov.
Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetsmetoder har tydligt
etablerat sig i såväl den vård och omsorg som kommunen ger som
kommunen ger som i kommunens samarbete med samhällets olika
delar.
Vi har samlat all korttidsvistelse för rehabiliteringsperioder till en
professionell rehab-avdelning. Övrig korttidsvistelse ligger kvar på
respektive enhet.
Vi främjar samisk kultur och språk i alla våra verksamheter och
erbjuder också ett mer utvecklat samiskt äldreboende vid en enhet i
kommunen.
På ordinarie bostadsmarknad erbjuds särskilt anpassade boenden i
centrala lägen i kommunens tätorter och vi har utvecklat och utökat
möjligheter och stöd till fysisk och/eller kulturell aktivitet och social
samvaro för äldre såväl i ordinärt som särskilt boende.
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Dnr 2016-000250

Framtidens äldreboende, nytt demensboende i
Krokoms kommun
Vi har arbetat aktivt med rekrytering och kompetenshöjning för rätt
kvalité och likvärdighet i erbjuden omsorg i kommunens alla delar.
Vi har utvecklat uppföljningsverktyg så att vi nu garanterar
likvärdiga, jämställda och jämlika verksamheter.
___
Bakgrund
Socialförvaltningens uppdrag till boendeutredaren är att för kommunens
räkning utreda det samlade framtida behovet av boende för äldre såväl inom
socialtjänstens ram som inom ordinarie bostadsplanering.
Utredningen ska presentera underlag för beslut om investeringar i, placering
och utformning av nya särskilda boenden i Krokoms med anledning av en
växande grupp äldre samt att presentera underlag för beslut om inriktning
och balans mellan olika boendeformer och hemtjänst och hemsjukvård.
Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2017.
Styrgruppen har efter uppdrag från kommunstyrelsen tagit fram en första
delrapport med förslag på målbild 2030. Styrgruppen lämnar också förslag
på inriktning och placering för investering i 32 nya platser särskilt boende
med byggstart 2018.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 november 2016, § 184
Socialnämnden 21 november 2016, § 128
Tjänsteutlåtande 25 oktober 2016
Bilaga 1. Framtida behov av boende för äldre i Krokoms kommun
Del 1 målbild 2030 samt steg 1 i en handlingsplan
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Framtidens äldreboende, nytt demensboende i
Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till grundförslaget.
Jan Englund, SD, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, Rolf Lilja, S, Elisabeth Svensson, M, och Jörgen
Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Styrgruppen för Framtidens äldreboende
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (RImål), för samtliga nämnder
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner RI-mål för samtliga nämnder.

Bakgrund, RI-mål för samtliga nämnder
Kommunens uppdrag är stort. All erfarenhet pekar därför mot att det behövs
göras prioriteringar i vad som ska följas upp och rapporteras.
Kommunfullmäktige har beslutat om ett begränsat antal indikatorer på
resultat utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv i verksamheten. Det är
kring dessa indikatorer som uppföljning och styrning fokuseras.
De resultatindikatorer, som kommunfullmäktige beslutar om, utgör
vägledning för styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.
Respektive nämnd sätter ambitionsnivån vilket då utgör mål för god
ekonomisk hushållning.
Bakgrund, kommunstyrelsens detaljbudget samt nämndmål
Kommunstyrelsens verksamheter och budget presenteras i separat dokument.
Kommunfullmäktige har beslutat om vilka resultatindikatorer som ska gälla
för styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamheter utifrån ett
brukar- och medborgarperspektiv. Resultatindikatorerna har i respektive
nämnd nivåsatts för att utgöra verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning. Vidare finns också Bygg- och miljönämndens nämndmål
redovisade i budgetdokumentet.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 november 2016, § 185
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 15 november 2016
Samlingsdokument – RI-mål 2017, Krokom
Kanslichefens tjänstutlåtande den 7 november 2016
Detaljbudget för Kommunstyrelsen 2017
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Dnr 2016-000227

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (RImål), för samtliga nämnder
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
godkänna RI-mål för nämnderna.
Efter fråga förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Kopia till
Samtliga nämnder
Kommundirektörens ledningsgrupp
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Dnr 2016-000219

Ansökan om kommunens medfinansiering i samband
med ansökan om investeringsbidrag Kluksgården,
Alsen, hos Boverket
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar medfinansiering för
renovering och ombyggnad av Kluksgården, Alsen, med maximalt
1.211.250 kronor.
2.

Medfinansieringen finansieras genom att ta i anspråk delar av tidigare
reserverade, redan kostnadsförda, medel för bidrag till föreningslokaler.

3.

En förutsättning för medfinansieringen är att Boverket beviljar
Västbygdens byalag investeringsbidrag enligt aktuell ansökan.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Bakgrund
Västbygdens byalag ansöker om 1.211.250 kronor i kommunal
medfinansiering för åtgärder på totalt 4.037.500 kronor. Åtgärderna avser
renovering och ombyggnad av Kluksgården.
Byalaget har 4 gånger tidigare ansökt om kommunal medfinansiering för
liknande åtgärder och fått avslag de tre första gångerna. Vid senaste tillfället
medgav kommunfullmäktige kommunal medfinansiering med 1.354.500
kronor, fördelat på åren 2015-2017, under förutsättning att Boverket
beviljade ansökan, vilket inte blev fallet.
I byalagets ansökan till Boverket finns från kommunens tjänstemäns håll
inget som föranleder oss att vara tveksamma till projektet i sig. Ett
kompletterande möte med företrädare för byalaget har ägt rum, där vi fick
svar på vissa frågor.
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Ansökan om kommunens medfinansiering i samband
med ansökan om investeringsbidrag Kluksgården,
Alsen, hos Boverket
Det är av vikt, att så långt möjligt, stötta engagemang och initiativ från
medborgare och föreningar i olika delar av kommunen för att möjliggöra
utveckling. Av detta skäl bör medfinansiering beviljas även om de
finansiella möjligheterna är begränsade.
Kommunens resultatprognos för 2016 pekar på ett överskott på cirka 6
miljoner kronor. Till det ska läggas att den ekonomiska utvecklingen inom
främst socialförvaltningen är fortsatt oroande. Krokoms kommuns
budgeterade resultat för 2017, efter uppdatering med senast kända
skatteintäktsprognos, stannar vid +6,8 mkr. Denna nivå ligger under 1%,
som vi definierat som den lägsta nivån för god ekonomisk hushållning. Det
är dessutom på en lägre nivå än den skillnad mellan våra verksamheters
kostnader 2016 och budgeterade kostnader som finns för 2017.
För åren 2016 och 2017 är de budgeterade resultaten +3,7 respektive +1,2
mnkr, med hänsyn tagen till senaste prognos. Detta innebär att kommunen
inte har någon ekonomisk buffert. Speciellt inte mot bakgrund av att vi har
en kostnadsutveckling inom främst socialförvaltningen som vi inte fullt har
under kontroll. Därför är en kommunal medfinansiering ur resultatet inte att
rekommendera.
Det finns dock tidigare reserverade, redan kostnadsförda medel för bidrag till
föreningslokaler som är outnyttjade. Detta beviljades av kommunfullmäktige
under 2014 till ett projekt som aldrig kom till stånd. Dessa medel uppgår till
knappt 1,6 mnkr. Mot bakgrund av kommunens utsatta ekonomiska läge, bör
beslut att ianspråkta detta fattas i kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 oktober 2016
Ansökan, Västbygdens byalag, 19 september 2016
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Ansökan om kommunens medfinansiering i samband
med ansökan om investeringsbidrag Kluksgården,
Alsen, hos Boverket
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beviljar medfinansiering för renovering och ombyggnad av Kluksgården,
Alsen, med maximalt 1.211.250 kronor. Medfinansieringen finansieras
genom att ta i anspråk delar av tidigare reserverade, redan kostnadsförda,
medel för bidrag till föreningslokaler. En förutsättning för medfinansieringen
är att Boverket beviljar Västbygdens byalag investeringsbidrag enligt aktuell
ansökan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Västbygdens byalag
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Hans Moren, kommuncontroller
Gertrud Engelin, ekonom
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Dnr 2016-000245

Revidering av avgift för tillståndsprövning, hantering
av explosiv vara
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar revidering av avgift för tillståndsprövning för
hantering av explosiv vara.

Bakgrund
När lag (2010: 1O 11) om brandfarliga och explosiva varor trädde ikraft
2010 var en av förändringarna i lagen att kommunerna övertog
polismyndigheternas uppgifter när det gällde tillståndsgivning och tillsyn av
explosiva varor. Kommunerna fick också själva besluta var inom kommunen
dessa frågor skulle hanteras och för kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen,
Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund blev Jämtlands
Räddningstjänstförbund tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Då Jämtlands Räddningstjänstförbund i samband med detta tog fram
blanketter, beslutsmallar och dylikt utgick förbundet (liksom majoriteten av
Sveriges kommuner/räddningstjänster) från förlagor som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) hade tagit fram. I dessa förlagor
förekom begreppen "förvärv" och "handel". Dessa begrepp finns dock inte
dagens lagstiftning utan hade hämtats från äldre blanketter och beslutsmallar
från Polismyndigheten. Att dessa två begrepp olyckligtvis hade smugit sig in
i MSBs förlagor uppmärksammades för något år sedan och MSB
uppdaterade då sitt material. Jämtlands Räddningstjänstförbund valde dock
att inte förändra sina underlag vid denna tidpunkt då en förändring av
underlagen innebär ett visst arbete och att det i närtid förväntades komma en
ny föreskrift som även den skulle innebära att uppdateringar skulle behöva
göras.
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Dnr 2016-000245

Revidering av avgift för tillståndsprövning, hantering
av explosiv vara
Ovan nämna föreskrift, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2016:3), trädde i kraft
1juni 2016. I samband med att information, blanketter, beslutsmallar m.m.
uppdaterades p.g.a. ändringarna i denna föreskrift togs även begreppen
"förvärv" och "handel" bort och ersattes med "användning" och
"saluföring/överlåtelse" vilka är de begrepp som MSB förordar och de
definitioner som även finns i lagstiftning.
För att genomgående få samma nomenklatur i allt material behöver dock
även presentationen av avgiften revideras. Det handlar inte om en förändring
av själva taxan (900 kr/timma) utan endast om en revidering av typärenden
(d.v.s. ärenden där tidsåtgången får handläggning i normalfallet är känt) med
avseende på begrepp och utformning. Begreppet "handel" ersätts mer eller
mindre rakt av med "saluföring/överlåtelse" men mellan "förvärv" och
"användning" kan inte likamedstecken sättas på samma sätt och detta innebär
att ett antal typärenden föreslås tillkomma får att täcka in de ärendetyper som
i normalfallet hanteras. Skrivningen om övriga och speciella fall föreslås
också finnas kvar även om denna möjlighet till annan avgift än de i
typärendena nyttjas mycket sparsamt.
Revideringen handlar inte om någon förändring av själva taxan (900
kr/timma) utan endast om en förändring i presentationen av olika
typärenden.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 november 2016, § 166
Protokollsutdrag Räddningstjänstförbundet 2016-09-21
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar revidering av avgift för tillståndsprövning för hantering av explosiv
vara.
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Dnr 2016-000245

Revidering av avgift för tillståndsprövning, hantering
av explosiv vara
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2016-000149

Delårsrapport per augusti 2016, Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2016.
Bakgrund
Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2016.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +5.149 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +3.100 tkr för år 2016, att jämföras
med ett budgeterat nollresultat.
Förbundets revisorer bedömer att:
-delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen,
- resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt för den ekonomiska förvaltningen,
- verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk
hushållning till övervägande del uppfylls.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 16 november 2016, § 170
Tjänsteutlåtande 24 oktober 2016
Delårsrapport, Jämtlands Gymnasieförbund 26 september 2016
Revisorernas bedömning 7 oktober 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Wallén, C, föreslår bifall till grundförslaget.
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Dnr 2016-000149

Delårsrapport per augusti 2016, Jämtlands
Gymnasieförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2016.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Gymnasieförbund
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Dnr 2016-000148

Delårsrapport per augusti 2016, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige att godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2016.
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2016.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med + 1.107 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +400 tkr för år 2016.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven
enligt den kommunala redovisningslagen; att resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de finansiella mål som fastställts för den ekonomiska
förvaltningen; att verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk
hushållning till övervägande del har uppfyllts.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 5 oktober 2016, § 159
Förbundets revisorers utlåtande 30 september 2016
Delårsrapport, Jämtlands Räddningstjänstförbund 21 september 2016
Tjänsteutlåtande 3 oktober 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, Jan Englund, SD, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti
2016.
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Dnr 2016-000148

Delårsrapport per augusti 2016, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att färdtjänsten i
kommunen ska vara gratis för barn- och ungdomar i åldern 6 -19 år.

Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för
förslag om återremittering och till förmån för bifall till motionen.
_____
Bakgrund
I motion 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, och från
och med den 20 augusti 2016 även med regionaltåg.
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, samt from 20 augusti 2016 med regionaltåg.
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Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
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.
Enligt barnkonventionen artikel 2 får inget barn diskrimineras. Krokoms
kommun har tilldelat alla barn i kommunen ett ungdomskort, alla har
behandlats lika. Sedan finns det barn som på grund av till exempel
funktionsnedsättning inte kan åka ordinarie kollektivtrafik eller behöver
ledsagning. Det finns barn/ungdomar som bor där det inte går någon
kollektivtrafik och så vidare.
Alla barn/ungdomar har fått ett ungdomskort- ingen har undantagits eller
diskriminerats. Möjlighet att nyttja ungdomskortet skiljer sig däremot
beroende på var barnet bor i kommunen och/eller om barnet har en
funktionsnedsättning.
Färdtjänst är särskild 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.
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Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
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.
I barnkonventionen artikel 23 om att barn med funktionshinder ska kunna gå
i skolan och vara med i samhället på andra sätt. Den hjälpen ska vara gratis
eller så pass billig att människor har möjlighet att utnyttja hjälpen.
Kommunen betalar större del av den faktiska kostnaden för färdtjänst.
I maj månad 2016 har två barn/ungdomar, från Krokoms kommun, rest med
färdtjänst sammanlagt 10 resor till en total kostnad av 20469 kr. Av denna
summa har barn/ungdomarna fått betala 1320 kr i egenavgift och kommunen
har betalat 19149 kr. Av dessa resor har 7 st haft mål eller start i två andra
kommuner i länet, och 3 resor av dessa 10 har haft start och mål inom
kommunen. Kommunen gör på detta sätt det möjligt för elever med
färdtjänst att resa inom hela länet, till en så pass billig kostnad att det ska
vara möjligt att nyttja hjälpen som det står i barnkonventionen artikel 23.
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.
Sedan det kostnadsfria ledsagar kortet infördes under våren 2016 har fler
ungdomskort nyttjats av barn/ungdomar som innehar färdtjänst.
En enhällig samrådsgrupp för den särskilda kollektivtrafiken rekommenderar
att gratis färdtjänst för de ungdomar som innehar färdtjänsttillstånd inte
införs.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 5 oktober 2016, § 152
PM Ungdomskort VS färdtjänst, Länstrafiken 15 september 2015
PM 2 Ungdomskort VS Färdtjänst, Länstrafiken 9 februari 2016
Motion- Gratis resande i länet för alla barn – även funktionshindrade, 3
augusti 2015
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Dnr 2015-000274

Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Nehro Mostafaee, V, föreslår bifall till motionen.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget och avslag till
motionen.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till motionen.
Gabriella Carlsson, S, föreslår bifall till motionen.
_____
Ajournering begärs klockan 16.30-16.45.
_____
Jörgen Blom, V, föreslår återremiss där kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsätta en arbetsgrupp med syfte att titta på olika lösningar, exempelvis
avgiftsfri resa då det går linjetrafik, övriga tider med avgift.
_____
Ajournering begärs klockan 16.30-16.35.
_____
Maria Söderberg, C, föreslår att ärendet avgörs idag.
Jan Englund, SD, Eva Ljungdahl, MP, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Till det har kommit förslag om bifall till motionen.
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Motion - Gratis resande i länet för alla barn, även
funktionshindrade
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Omröstning begärs
De som vill att ärendet avgörs idag röstar Nej och de som bifaller återremiss
röstar Ja
Med 25 Nej och 19 Ja finner ordförande att ärendet avgörs idag.
Ordförande kommer att fråga på bifall till grundförslaget mot bifall till
motionen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på bifall till grundförslaget mot bifall till motionen finner
ordförande att kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
Omröstning begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller motionen röstar
Nej.
Med 22 Ja, 19 Nej och 3 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Malin Nilsdotter Nyström, reseplanerare
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Dnr 2015-000321

Motion - Mät skolelevers sjukfrånvaro
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen.
__
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen – Mät skolelevers
sjukfrånvaro. Motionen föreslår att ett system för mätning av sjukfrånvaro
och sjukstatistik hos elever vid Krokoms kommuns skolor, liknande det för
anställda, tas fram och används i kommunen.
I systemet Info Mentor, som används för att registrera frånvaro för elever i
Krokoms kommun, finns möjlighet att ska skapa en kategori med
sjukfrånvarotypen ”sjuk”.
Registrering av elever med sjukfrånvaro står i kontrast till vad 18§
Personuppgiftslag (1998:204) menar att känsliga uppgifter får användas till.
Enbart genom att var och en av de registrerade elevers vårdnadshavare har
gett samtycke till specifikt användande av känsliga uppgifter, är detta enligt
Personuppgiftslag (1998:204) möjligt.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
att besvara motionen med att inget system för mätning av sjukfrånvaro och
sjukstatistik hos elever i Krokoms kommun upprättas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 augusti 2016
Motion – Mät skolelevers sjukfrånvaro
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslå bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen.
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Dnr 2015-000321

Motion - Mät skolelevers sjukfrånvaro
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2016-000117

Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån nedanstående förklarande
punkter, avslå motionen till förmån för den nationella strategi för
digitalisering av skolväsendet där programmering ingår i läroplanen.
__________________________________________________________
Bakgrund
Att motionen skyndsamt behandlas och tas upp till beslut
Svar 2016-05-27
Att IT-kunskap och programmering införd som ett utbildningsmoment
från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms kommuns skolor
IT-kunskap, digital kompetens ingår i skolans läroplan och ett pågående
utvecklingsarbete finns för att öka den i våra skolor, bland pedagoger och
elever.
Programmering kommer troligen att skrivas in i läroplanens kursplaner för
teknik, matematik och samhällskunskap och Skolverket kommer att
tillhandahålla kompetensutveckling. Lokalt kommer detta att organiseras och
stöttas av IT-pedagog.
Att satsningen genomförs from höstterminen 2016
Se svar ovan läroplanens kursplaner kommande revidering. Det är inte
praktiskt möjligt att genomföra en fullskalig satsning hösten 2016.
Att satsningen ses som ett pilotprojekt from höstterminen 2016 i den
mån en fullskalig satsning inte hinner fram.
Förvaltningen stödjer de initiativ som finns på skolorna. IT-pedagog kan
vara behjälplig i den mån det krävs fortbildning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

45(69)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 93 (forts)

Dnr 2016-000117

Motion - Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet till högstadiet i
Krokoms kommuns skolor
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen den 16 november 2016, § 175
Tjänsteutlåtande, 22 september 2016, IT-pedagog
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Karin Wallén, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar, utifrån nedanstående förklarande punkter, avslå motionen till
förmån för den nationella strategi för digitalisering av skolväsendet där
programmering ingår i läroplanen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(69)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 94
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Motion - Återträffar för kommunens utflugna unga
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med text som framgår under
rubriken ”Svar på motionen”.
___________________________________________________________
Bakgrund
Motionen föreslår mot bakgrund att Krokoms kommun inbjuder de unga som
flyttat från kommunen till en återträff tio år efter att de slutat årskurs 9.
Svar på motionen
Under en dag kan företrädare för kommunen, för näringslivet och
föreningslivet informera om arbets- och bostadsmöjligheter runt om i
kommunen, liksom om förskolor, skolor, kultur- och föreningsliv.
Förslaget är mycket gott och skulle bidra till en positiv bild av kommunen.
Idag arrangeras en del regionala aktiviteter utifrån samma syfte. Bland annat
i samband med Storsjöyran. Kommunen bör undersöka förutsättningarna för
att informera om de möjligheter som finns i Krokoms kommun i samband
med Storsjöyran, liksom vid olika ”hemvändaraktiviteter”.
Sannolikheten för att de utflugna skulle prioritera och bekosta en hemresa
utifrån en speciell inbjudan från kommunen är låg. Däremot kan aktiviteter
med liknande syfte arrangeras utifrån ett uppsökande perspektiv.
Krokoms kommun är i behov av en strategi som helhet kan bidra till ökad
inflyttning. Den tillväxt- och utvecklingsstrategi som är under beredning
kommer att innehålla avsnitt som bidrar till samma syfte. Kommunen har
idag ingen funktion som arbetar strategiskt med inflyttarfrågor. Vi föreslår
därför att liknande förslag eventuellt kan ses som verkställighet då strategin
för tillväxt och utveckling är beslutad. Det finns goda skäl att framöver mer
aktivt visa att Krokoms kommun är en bra plats att bo, arbeta och driva
företag i.
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Motion - Återträffar för kommunens utflugna unga
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen den 16 november 2016, § 174
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2016
Motion till Krokoms kommunfullmäktige den 13 juni 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Håkan Larsson, C, Jörgen Blom, V, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige besvarar motionen med text som framgår under
rubriken ”Svar på motionen”.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Sara Anselmby, kanslichef
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
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Ny budgetprocess
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner ny budgetprocess enligt punkterna
2.1-2.8 i förslaget, att gälla från och med 2017, inför budgetåret 2018.
2

En utvärdering av budgetprocessen ska ske i oktober/november 2017.
____________

Bakgrund
Krokoms kommun har sedan ett antal år en budgetprocess som är mycket
omfångsrik och där många formella steg skall passeras under våren, fram till
ett färdigt förslag till rambudget för följande år. Det formella första steget i
processen har varit den årliga verksamhetskonferensen som tidsmässigt legat
i månadsskiftet februari/mars. Redan inför denna, och än mer konkret
därefter, har förvaltningarna arbetat fram förslag och äskanden till sina
respektive nämnder, som efter MBL-förhandling i respektive
förvaltningssamverkansgrupp, tagit beslut om dessa förslag under mars
månad, för vidare befordran till en budgetberedning som sedan lämnat ett
förslag till rambudget för kommunen. (Budgetberedningen har haft ett
formellt möte där förvaltningarna presenterar sina förslag inför en bred
församling med hela kommunstyrelsen och presidier för övriga nämnder,
samt förvaltningsledningar. Därefter har den politiska
majoriteten/samverkanspartierna inom sig processat nämndernas förslag
vidare fram till det färdiga förslaget.)
Detta förslag har sedan (de flesta år) informerats om och bordlagts vid ett
kommunstyrelsesammanträde tidigt i maj, därefter har förslaget MBLförhandlats i den centrala samverkansgruppen CESAM, för att sedan tas upp
till beslut i styrelsen i slutat av maj, och slutligen i kommunfullmäktige i
juni. Detta rambudgetbeslut har förutom en ekonomisk plan i siffror över tre
år, innefattat fullmäktiges prioriterade mål för det kommande året, samt ett
formellt skattebeslut.
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Ny budgetprocess
Det finns i huvudsak tre anledningar till varför denna process behöver
förändras:
1.1 Det har varit för otydliga ingångsvärden till nämnderna att förhålla sig
till vad gäller ekonomiskt utrymme kommande budgetår. Detta har fått till
följd att de förslag som kommit från nämnderna i vissa fall har varit mycket
långt ifrån vad som varit möjligt.
1.2 Detta har i sin tur inneburit avsevärt dubbelarbete och varit en källa till
missförstånd och otydlighet.
1.3 Tiden för nämnderna att utifrån beslutad rambudget ta fram hållbara och
genomarbetade detaljbudgetar över sommaren har varit för kort.
Förslaget till ny budgetprocess tar hänsyn till detta. Därför föreslås följande:
2.1.Kommunstyrelsen anger vid sitt januarisammanträde varje år vilka
ekonomiska gränser som preliminärt gäller för kommande år. Det är utifrån
detta som budgetförslag sedan arbetas fram.
2.2 Verksamhetskonferensen tidigareläggs till månadsskiftet januari/februari.
2.3. Budgetbeslutet i kommunfullmäktige tidigareläggs till månadsskiftet
april/maj, eller några dagar in i maj. Det föregås av ett beslut i
kommunstyrelsen, utan föregående bordläggning. Beslutet innehåller som
tidigare även skattebeslut. Beslutet ska föregås av förhandling i den centrala
samverkansgruppen CESAM.
2.4. De formella besluten i nämnderna under våren tas bort. Istället tas ett
gemensamt budgetförslag fram på tjänstemannanivå, under
Kommundirektörens ledning. En fortlöpande dialog med nämndsledningar
och förvaltningssamverkansgrupper ska dock genomföras. Denna förändring
är helt avgörande för att processen ska kunna tidigareläggas enligt punkt 2.3.
2.5. Budgetberedning; ett möte skall äga rum, där tjänstemännen informerar
om sitt förslag. Kallelsen går till kommunstyrelsens ledamöter,
presidier/arbetsutskott i andra nämnder, gruppledare från fullmäktigepartier
som inte ingår i ovan, kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomer.
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Ny budgetprocess
2.6. Nämnder och förvaltningar påbörjar sina arbeten med att ta fram
detaljbudgetar för sina respektive nämnder redan i anslutning till
fullmäktiges beslut i månadsskiftet april/maj, vilket innebär mer tid för den
viktigaste delen av budgetprocessen – att konkretisera vad tilldelade resurser
innebär för verksamhetens prioriteringar och målsättningar betyder på
nämndnivå, kopplat till dels tilldelad ekonomisk ram, dels de prioriteringar
för verksamheten som fullmäktige meddelar i form av Resultatindikatorer
och övriga prioriteringar.
2.7. Nämnderna beslutar om sina detaljbudgetar, inkl. RI-mål och
nämndsmål senast vid utgången av september månad.
2.8. Kommunfullmäktige tar förnyad ställning om ekonomomiska ramar för
kommande år vid sitt sammanträde sent i oktober/tidigt i november. Detta
baseras på uppdaterad ekonomisk information om skatteunderlagets
utveckling, eventuella nyheter i regeringens höstproposition och status för
nämnderna efter att de har beslutat om sina detaljbudgetar.
Agendan för kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas
sammanträden för 2017 är redan satt. De baseras på den process vi levt med
fram tills nu. Under 2017 innebär det eventuellt att något sammanträde bör
flyttas.
Ett alternativt sätt att utveckla processen under våren är att även
fortsättningsvis fatta beslut i respektive nämnd om sitt förslag till rambudget
för kommande år. Det skulle innebära att tidpunkten för rambudgetbeslut
inte kan tidigareläggas jämfört med nuvarande process. Budgetarbetet kan
ändå effektiviseras genom att kommunstyrelsen även här ger förutsättningar
enl. punkt 2.1. Problemet med tillgänglig tid för nämnderna att arbeta med
sina detaljbudgetar (1.3) kan delvis kompenseras genom att nämnderna
förutsätts ”tjuvstarta” med sitt detaljbudgetarbete redan tidigt i maj så fort
budgetförslaget är känt.
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Ny budgetprocess
Det man förlorar med detta alternativ är tidsvinster/mängden arbetsinsats och
möjlighet att på tjänstemannanivå samordna budgetarbetet mer tydligt än
idag. Om man väljer att bibehålla nämndernas beslut under våren, bör dessa
tidsmässigt helst ske i mitten av mars, beroende på när budgetberedningen
hålls.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 30 november 2016, § 183
Tjänsteutlåtande 15 november 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att kommunfullmäktige godkänner ny
budgetprocess enligt punkterna 2.1-2.8. I övrigt föreslår Maria Söderberg, C,
bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S, och Gabriella Carlsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner ny budgetprocess enligt förslag, att gälla
från och med 2017, inför budgetåret 2018. En utvärdering av
budgetprocessen ska ske i oktober/november 2017.
Till det har kommit förslag med tillägg av att ” enligt punkterna 2.1-2.8 i
förslaget”. Hela beslutsmeningen lyder då ” Kommunfullmäktige godkänner
ny budgetprocess enligt punkterna 2.1-2.8 i förslaget, att gälla från och med
2017, inför budgetåret 2018”.
Ordförande kommer först att fråga på ändringen och sedan frågar han på
förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
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Ny budgetprocess
Efter fråga på ändringen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
den.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samtliga nämnder
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Stefan Fax, S, avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige godkänns.
2

Stefan Fax, S, begäran om att få behålla uppdraget som ledamot
samt 2:e vice ordförandeskapet, mandattiden ut, i samhällsbyggnadsnämnden godkänns. (KL kap 4, § 8)

3

Håkan Schübergs, C, avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige godkänns.

4

Alf Högströms, S, avsägelse av uppdrag som ledamot i
socialnämnden godkänns.

5

Anna Olsson, S, väljs till ny ledamot i socialnämnden efter Alf
Högström, S.

6

Maidie Wiklund, S, väljs till ny ersättare i socialnämnden efter
Anna Olsson, S.

7

Niklas Rhodins, S, avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden, där uppdrag som 2:e vice ordförande ingår,
godkänns från och med den 1 januari 2017

8

Anton Nordqvists, MP, avsägelse av uppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden godkänns.

9

Anton Nordqvists, MP, avsägelse av uppdrag som ersättare i
valnämnden godkänns.

10 Erika Öhlin, S, väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Anki
Syversen, S.
11 Mikael Karlsson, S, väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter
Erika Öhlin, S.
12 Gabriella Carlsson, S väljs till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, efter Lena Rydström S.
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Valärenden
13 Yvonne Rosvall, S, väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, efter Gabriella Carlsson, S.
14 Peter Grundström, S, väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Simon Rosberg, S.
15 Socialnämndens ordförande väljs till ny ledamot i
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
16 Niklas Rhodin, S, väljs till ny ersättare i Gemensamma
upphandlingsnämnden, efter Rolf Lilja, S.
17 Niklas Rhodin, S, väljs till ny ersättare för ombud i
Jämtidrottshallen i Ås AB, efter Rolf Lilja, S.
18 Niklas Rhodin, S, väljs till ny ersättare i primärkommunalt
samverkansråd i Jämtlands län, efter Rolf Lilja, S.
19 Niklas Rhodin, S, väljs till ny ersättare i Regionens samverkansråd i
Jämtland, efter Rolf Lilja, S.
20 Niklas Rhodin, S, väljs till ny ersättare för delegat i bolagsstämma
Jämtkraft AB, efter Rolf Lilja, S.
21 Niklas Rhodin, S, väljs till ny ersättare i Jämtlands
Räddningstjänstförbund, efter Rolf Lilja, S.
22 Niklas Rhodin, S, väljs till nytt ombud vid bolagsstämma,
Krokomsbostäder AB, efter Rolf Lilja, S.
23 Gabriella Carlsson, S, väljs till ny ersättare i Jämtkraft AB, efter
Rolf Lilja, S.
24 Dmitar Savic´, MP, väljs till ny ersättare i Krokomsbostäder AB
efter Eva Ljungdahl, MP.
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Valärenden
Ny ledamot i kommunstyrelsen, efter Anki Syversen, S, ska väljas.
Förslag finns om att välja Erika Öhlin, S till ny ledamot.
Efter fråga på att välja Erika Öhlin, S, till ny ledamot i kommunstyrelsen
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
Ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Erika Öhlin, S, ska väljas. Förslag
finns om att välja Mikael Karlsson, S, till ny ersättare.
Efter fråga på att välja Mikael Karlsson, S, till nu ersättare i
kommunstyrelsen finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, efter Lena Rydström S, ska
väljas. Förslag finns om att välja Gabriella Carlsson, S, till ny ledamot.
Efter fråga på att välja Gabriella Carlsson, S, till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, efter Gabriella Carlsson, S,
ska väljas. Förslag finns om att välja Yvonne Rosvall, S, till ny ersättare.
Efter fråga på att välja Yvonne Rosvall, S, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, efter Simon Rosberg, S, ska
väljas. Förslag finns om att välja Peter Grundström, S, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Efter fråga på att välja Peter Grundström, S, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
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Valärenden
Håkan Schüberg, C, säger ifrån sig uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller den.
_____
Stefan Fax, S, säger ifrån sig uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att fullmäktige bifaller den.
_____
Stefan Fax, S, begär att få behålla uppdraget i som ledamot och 2:e vice
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden ut.
Efter fråga på Stefan Fax, S, begäran finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller den.
_____
Alf Högström, S, säger ifrån sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller den.
Ny ledamot ska väljas till socialnämnden, efter Alf Högström, S.
Förslag finns om att välja Anna Olsson, S, väljs till ny ledamot.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Ny ersättare ska väljas i socialnämnden, efter Anna Olsson, S. Förslag
finns om att välja Maidie Wiklund, S, väljs till ny ersättare.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det
_____
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Niklas Rhodin, S, säger ifrån sig uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden där också uppdrag som 2:e vice ordförande ingår.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller den.
_____
Anton Nordqvist, MP, säger ifrån sig uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller den.
_____
Anton Nordqvist, MP, säger ifrån sig uppdrag som ersättare i
valnämnden.
Efter fråga på avsägelsen finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller den.
_____
Ny ledamot ska väljas till Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Förslag finns om att välja socialnämndens ordförande.
Efter fråga på att välja socialnämndens ordförande till ny ledamot i
Samordningsförbundet i Jämtlands län finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

58(69)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 96 (forts)

Dnr 2016-000021

Valärenden
Ny ersättare ska väljas till Gemensamma upphandlingsnämnden efter
Rolf Lilja, S, ska väljas. Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till
ny ersättare i Gemensamma upphandlingsnämnden.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ny ersättare i Gemensamma
upphandlingsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Ny ersättare för ombud ska väljas till Jämtidrottshallen i Ås AB, efter
Rolf Lilja, S, ska väljas. Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till
ny ersättare i för ombud i Jämtidrottshallen i Ås AB.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ny ersättare för ombud i
Jämtidrottshallen i Ås AB finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Ny ersättare i primärkommunalt samverkansråd i Jämtlands län, efter
Rolf Lilja, S, ska väljas. Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till
ny ersättare i primärkommunalt samverkansråd i Jämtlands län.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ny ersättare i
primärkommunalt samverkansråd i Jämtlands län finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Ny ersättare i Regionens samverkansråd i Jämtland, efter Rolf Lilja, S,
ska väljas. Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till ny ersättare i
Regionens samverkansråd i Jämtlands län.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ny ersättare i Regionens
samverkansråd i Jämtlands län finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____
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Ny ersättare för delegat i bolagsstämma Jämtkraft AB, efter Rolf Lilja,
S, ska väljas. Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till ny
ersättare.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ny delegat i bolagsstämma
Jämtkraft AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Ny ersättare i Jämtlands Räddningstjänstförbund, efter Rolf Lilja, S, ska
väljas. Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till ny ersättare.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till ny ersättare i Jämtlands
Räddningstjänstförbund finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Nytt ombud till bolagsstämma, Krokomsbostäder AB, ska väljas.
Förslag finns om att välja Niklas Rhodin, S, till nytt ombud.
Efter fråga på att välja Niklas Rhodin, S, till nytt ombud vid
bolagsstämma finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Ny ersättare i Jämtkraft AB, efter Rolf Lilja, S, ska väljas. Förslag finns
om att välja Gabriella Carlsson, S, till ny ersättare.
Efter fråga på att välja Gabriella Carlsson, S, till ny ersättare i Jämtkraft
AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Ny ersättare i Krokomsbostäder AB efter Eva Ljungdahl, MP, ska
väljas. Förslag finns om att välja Dmitar Savic, MP. Efter fråga på att
välja Dmitar Savic, Mp till ny ersättare finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

60(69)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 96 (forts)

Dnr 2016-000021

Valärenden
Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Kjell Sundholm, KD,
återkommer vid fullmäktige den 22 februari 2017.
Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anton Nordqvist, MP,
återkommer vid fullmäktige den 22 februari 2017.
Ny ersättare i valnämnden efter Anton Nordqvist, MP, återkommer vid
fullmäktige den 22 februari 2017.
_____
Kopia till
De valda
De som har sagt ifrån sig
Berörda nämnder, förbund m fl
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: protokoll 161010

2

Dnr 28
vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev 161006, Vind 2016 – ta chansen att
knyta kontakter för framtida affärer och nyhetsbrev nr 4, 2016

3

Naboer AB: VD brev kvartal 3, 2016

4

Norrlandsförbundet: skriften Norrsken nr 2-3, november 2016

5

Dnr KS 16/105
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: protokoll från
styrelsemöte 160819 och 161021

6

Dnr KS 16/167
Socialnämnden: protokollsutdrag 161012, § 114, Revisionsrapport –
Granskning av socialnämndens ledning och styrning av ekonomin

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

1

2

Justerandes sign

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.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000047

Meddelanden
3

4

5

6

7

8

9

Justerandes sign

Dnr KS 2016/112
Motion – Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara
vegetarisk. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar
i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/124
Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett
långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/123
Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom
att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/125
Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta platser ex
vid rondeller, broar, gator och torg. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast den 26 oktober
2016. Förslaget är återremitterat till samhällsbyggnadsnämnden som
återkommer till kommunstyrelsen den 16 november och fullmäktige 7
december 2016.
Dnr KS 2016/165
Motion – Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i
juni 2017.
Dnr KS 2016/204
Medborgarförslag – Säker lekplats i Aspås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i mars 2017.
Dnr KS 2016/180
Medborgarförslag – Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i
centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till bygg- och
miljönämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 97 (forts)

Dnr 2016-000047

Meddelanden
Dnr KS 2016/178
10 Medborgarförslag – Säker gång- och cykelöverfart mellan Aspåsvägen
och Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden som själva
beslutar i ärendet senast i mars 2017, med hänsynstagande till
översiktsplanen.
Dnr KS 2016/179
11 Medborgarförslag – Säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och
Krokom. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
och bygg- och miljönämnden som själva beslutar i ärendet senast i mars
2017, med hänsynstagande till översiktsplanen.
Dnr 2016/216
12 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige
senast juni 2017.
Dnr 2016/213
13 Medborgarförslag – Ny- eller ombyggnad av idrottshall på Rödön.
Ordförande meddelar remitteringen vid fullmäktiges möte.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
svarar i samarbete med barn- och utbildningsnämnden till
kommunfullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/222
14 Medborgarförslag – Laddstationer för mobiltelefoner, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/224
15 Medborgarförslag – Möjlighet att använda e-legitimation i
kommunens verksamheter i större utsträckning. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000047

Meddelanden
Dnr 2016/225
16 Medborgarförslag – Öppen internetanslutning, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som
själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Dnr 2016/223
17 Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms
centrum. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/218
18 Medborgarförslag – Uppförande av torvkåta. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som i sin tur remitterar förslaget till
Samiskt förvaltningsområde för beslut i kommunfullmäktige senast
i april 2017.
Dnr 2016/166
19 Medborgarförslag – Mötesplatser för ungdomar i centrala Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande
i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/229
20 Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/232
21 Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016/237
22 Motion – Omlokalisering av kommunala verksamheter. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000047

Meddelanden
Dnr 2016-299
23 Motion - Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i november 2017.
Dnr 2016-298
24 Motion - Sanering av kisaska. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast
i november 2017.
Dnr 2016-236
25 Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016-243
26 Medborgarförslag - Gång- och skidbro över E14
(Brittsbo/Tysjöarna). Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016-247
27 Medborgarförslag - Fotbollsplan ovanpå dagvattenanläggningen på
Sånghusvallen. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
Dnr 2016-253
28 Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp snöskoterfrågan i
Krokoms kommun. Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016-263
29 Medborgarförslag - Ansök om att delta i försöksverksamhet med
fjärrundervisning i andra ämnen än de redan tillåtna.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
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Dnr 2016-000047

Meddelanden
30 Medborgarförslag - Uppföljning av konsekvenser av
skolnedläggningen i Ytterån. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
31 Medborgarförslag - Kommunala feriejobb på fler lov än bara
sommarlovet. Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i april 2017.
32 Initiera ett bygge av kulturhall i Krokoms kommun.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande
i fullmäktige senast i juni 2017.
33 Medborgarförslag - Användning av befintliga lokaler och moduler
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
34 Gång- och cykelbro mellan campingen och Strandvägen, Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv
beslutar i ärendet senast i juni 2017.
35 Trapp till bassängen Änge badhus. Medborgarförslaget remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
februari 2017.
36 Folkomröstning om saltning av vägar i Krokoms kommun.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast i februari 017.
37 Modernt föräldraskap. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017.
38 Webb-TV från kommunfullmäktige. Medborgarförslaget remitteras
till fullmäktiges presidium för besvarande i fullmäktige senast i
februari 2017.
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Utdragsbestyrkande

67(69)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 97 (forts)

Dnr 2016-000047

Meddelanden
Dnr 2016-290
39 Digitala informationstavlor vid E14. Medborgarförslaget remitteras
till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i april
2017. Efter fråga på förslaget finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller det.
Dnr 2016-294
40 Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar. Medborgarförslaget
remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
Pågående revisionsrapporter
1

Dnr 2016-285
Revisionsrapport - Barn- och utbildningsnämndens reglemente och
delegationsordning.

2

Dnr 2016-286
Revisionsrapport - Rutiner för diariehantering hos kommunstyrelsen
och socialnämnden.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

68(69)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 december 2016

Kommunfullmäktige

Kf § 98

Dnr 2016-000053

Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar för dagens möte.
_____
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 91
§ 91

L
L
L
L
(E)
E

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej

Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E
E

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

L

Nej

Ja

§

Anteckningar

Moderata samlingspartiet:
Elisabeth Svensson
Björn Hammarberg
Jannike Hillding
Marcus Färnström (Roger Nilsson)
Roland Larsamo
Anders Norén (Stina Kimselius)
Stina Kimselius
Roger Nilsson
Anders Berglund

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Gunnar Hellström
Karin Wallén
Hans Åsling
Cristine Persson
Malin Bergman
Håkan Larsson
Andreas Axelsson
Lena Andersson (Olof Hedman)
Leif Jönsson
Olle Arnsten
Bengt Nord
Tony Fick (Karin Häggqvist)
Karin Häggqvist
Olof Hedman
Örjan Ernehed
Kurt-Olov Göransson
Pernilla Jontegård
Urban Wiklund
Pär-Anders Andersson

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Michael Sandberg
Rune Mellergård
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§ 91
§ 91

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
E

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

E

Ja

Nej

E

Ja

Nej

E

Ja

Nej

L
L
L

Ja

Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

§

Anteckningar

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Gabriella Carlsson
Katarina Rosberg
Peter Grundström
Maria Jacobsson
Birger Backlund
Erika Öhlin (Kjell Svemark)
Leif Jonsson
Karin Juleshaug
Göran Carlsson (Carina Grahn Hellberg)
Monica Dahlén
Mikael Karlsson
Anna Olsson
Judith Hult (Ove Norrman)
Sune Elvstål
Ulla Jönsson (Pär-Erik Berglund)
Pär-Erik Berglund
Annika Hansson
Kjell Svemark
Alf Edfeldt
Ove Norrman
Kjell Nilsson
Helén Olofsson
Carina Grahn Hellberg

Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Marie Svensson
Nehro Mostafaee
Eva-Britt Jonsson
Sture Marklund
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Närvaro

Omröstningar
§ 91
§ 91

L
L

Nej
Nej

Ja
Ja

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
(L)
L

Nej
Nej
Nej

Avstår
Avstår
Avstår

Vid upprop

35 L
7E

25 Nej
19 Ja

42

44

22 Ja
19 Nej
3 Avst
44

§

Anteckningar

Miljöpartiet - de gröna:
Jan Runsten
Eva Ljungdahl
Dmitar Savic´
Marianne Hallsten

Sverigedemokraterna
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