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Maria Söderberg, C, ordförande
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Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V
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Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Eva Ljungdahl, MP, ej tjg ers
Owen Laws och Mi Bringsaas

Utses att justera:
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 1

Dnr KS 2013-000017

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1

Ärende ”Nämndernas detaljbudgetar utgår”.

2

Informationer som läggs till;
Regionfrågan
KKiK, Kommunens kvalitet i korthet
Dom i utlämnande av allmän handling

3

Ärende ”Framtida finansiering av Länstrafiken”, läggs till.

4

Ärende ”Tillsättande av arbetsgrupp för översyn av förtroendemannaarvodena samt tillsättande av parlamentarisk grupp för att processa
inriktnings- och strategiska mål inför 2014 års budget”, läggs till.

5
I övrigt godkänns föredragningslistan
_____

Justerandes signatur
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Dnr KS 2013-000016

Informationer
Informationer
* Uppföljning äldreboende Föllinge, Kenneth Österberg,
kvalitetscontroller
* Olika boendeformer, Kenneth Österberg, kvalitetscontroller
* Verksamhetsplan , näringsliv, Anna-Carin Svedén, näringslivschef och
Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare
* Mid Sweden Science Park, MSSP, Magnus Burvall, VD, deltar gör
också Anna-Carin Svedén, näringslivschef och Gunilla Gisslén,
näringslivsrådgivare
* Kostnadsminskningar budgetåret 2014, Björn Torbjörnsson,
ekonomichef
* Regionfrågan kommer upp till diskussion under våren 2013 i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, Maria Söderberg,
kommunstyrelsens ordförande
* KKIK, Kommunens kvalitet i korthet kommer till kommunstyrelsen den
20 februari 2013, för information, Ola Skyllbäck, kommunchef
* Dom i utlämnande av allmän handling, Ola Skyllbäck, kommunchef
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch kl 12.10-13.00, för fika kl 14.3515.00 samt för överläggningar kl 15.50-16.00.
_____

Kopia
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Ks § 3
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Dnr KS 2011-000205

Medborgarförslag - Bygg fler seniorboendelägenheter i centrala Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående
förslag till svar.
___
___

Bakgrund
Medborgarförslag har kommit in till kommunen om seniorboendelägenheter i
centrala Krokom.
Medborgarförslagsställarna konstaterar att det i kommunen finns så kallade
”Seniorbostäder 55+”. Sådana bostäder finns i två fastigheter i Krokom. Då
seniorerna blir allt äldre och friskare borde ribban för seniorboende sättas vid
65+. Förslagsställarna anser också att det i Krokom, där all upptänklig service
för ett bra boende finns, bör uppföras hyreshus för ”Seniorer 65+” och att dessa
bostäder blir hyresrätter.
Vid kommunstyrelsens möte den 9 oktober 2012, § 148 återremitterades
ärendet för ytterligare utredning.
Till dagens möte finns ett nytt förslag till svar, se nedanstående.
Förslag till svar
Kommunens fastighetsbolag Krokomsbostäder AB erbjuder idag 41 stycken
traditionella hyresrätter delvis anpassade för äldre på Offerdalsvägen i Krokom.
Grundkriteriet för att erhålla en lägenhet på Offerdalsvägen är att den sökande
är 55 år eller mer. Dessa lägenheter omfattas inte av anvisningsbeslut från
socialförvaltningen utan förmedlas av bolaget.
Förslagsställaren föreslår att bolaget ska uppföra nya hyreshus för
seniorboende. Att nyproducera hyreshus är idag förknippat med väldigt höga
kostnader, vilket resulterar i att det inte är ekonomiskt genomförbart då
hyresnivåerna skulle bli nästan två gånger högre än befintliga hyresnivåer.
Tjänsteutlåtande från ”Framtidsboende för äldre” bifogas också svaret.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000205

Medborgarförslag - Bygg fler seniorboendelägenheter i centrala Krokom
Underlag för beslut
Medborgarförslag 30 maj 2011
Tjänsteutlåtande 7 maj 2012 från gruppen ”Framtidsboende för äldre”
Förslag till svar från Krokomsbostäder AB, 22 maj 2012
Utlåtande 28 september 2012
Kommunstyrelsen 9 oktober 2012, § 148
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Eva Handmark, S, Lisa Sallin, M, Christer Toft, S,
Cristine Persson, C, Rolf Lilja, S, Maria Söderberg, C, Mi Bringsaas, S och
Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen har ett framdiskuterat förslag.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Sida
6

Dnr KS 2013-000009

Uppdrag till verksamheterna om effektivisering och samordningsvinster år 2014
Kommunstyrelsens beslut
1

Tjänstemannaorganisationen i samtliga förvaltningar och avdelningar tar
fram, ett antal, förslag på kostnadsminskningar på minst 2% av beslutad
ekonomisk ram för 2014. Alla verksamhetsgrenar ska belysas.
2
Till varje förslag till åtgärder ska bifogas en beskrivning med
konsekvensanalys enl. särskild mall.
3
Samtliga förvaltningar/avdelningar ska ta fram förslag på möjligheter att
öka intäkterna.
4
Förslagen skall vara framtagna och inlämnade till ekonomiavdelningen
senast den 20 februari 2013, inför verksamhetskonferensen.
5
Om förslag bedöms kunna påbörjas redan under 2013, ska det särskilt
anges.
Punkten 6 återtas, vid detta möte, eftersom den inte har genomgått MBLförhandling
6
Anta ett kortsiktigt sparprogram för 2013 enligt förslag.
___

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade beslut om reviderad rambudget för 2013, plan
2014—15 den 28 november 2012. För åren 2014 och 2015 är de budgeterade
resultaten negativa.
Den 16 december 2012 presenterade SKL ny skatteunderlagsprognos. Denna
visar på ytterligare sämre skatteintäktsprognoser för perioden.
Med hänsyn tagen till decemberprognosen, har kommunen just nu budgeterade
resultat på minus 10,8 resp. minus 11,9 miljoner kronor för åren 2014 och
2015. Även för 2013 är budgetläget ansträngt. En uppdaterad resultatnivå visar
på ett budgeterat resultat på +3,6 miljoner kronor 2013, vilket innebär att
kommunen i år inte har någon ekonomisk buffert.
En kostnadsanpassning med 2% i samtliga nämnders ekonomiska ramar för
2014 skulle ge ett positivt bidrag med 13,6 miljoner kronor. Detta skulle
innebära att kommunens budgeterade resultat hamnar på +2,8 miljoner kronor.
Utöver detta kommer övriga budgetposter såsom lönereserv, indexreserv,
investeringsbudget (vars storlek påverkar avskrivningar och räntekostnader)
ses över.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2013-000009

Uppdrag till verksamheterna om effektivisering och samordningsvinster år 2014
Till saken hör även, att den troliga ändring av inkomst- och kostnadsutjämningssystemen, som träder i kraft from 2014, inte kommer att ge oss lika
mycket som vi tidigare trott. Regeringens förslag skiljer sig en del från det
utredningsförslag som presenterades 2011. Skillnaden mellan förslagen är i
dagsläget cirka 7 miljoner kronor till vår nackdel, men fortfarande 2 miljoner
kronor mer än i gällande system.
Det är av yttersta vikt att kommunen reagerar så tidigt som möjligt, för att i
möjligaste mån hitta åtgärder som ger full effekt under 2014, och gärna kan
förberedas eller påbörjas redan under 2013.
Utöver förslag på långsiktiga kostnadsanpassningar på 2% finns även behov av
att säkerställa ett positivt resultat för 2013. Därför föreslås ett kortsiktigt
sparprogram, som i princip är detsamma som kommunen införde för
verksamhetsåret 2009, då vi upplevde en liknande situation inför 2010 som vi
nu gör inför 2014.
Det är även av vikt att verksamheterna samverkar över nämndsgränserna i
detta arbete. Att särskilt betona är att Samhällsbyggnadsnämndens tjänste- och
lokalleverans till övriga verksamheter behöver ses som en del av
verksamhetens totala kostnad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 2013-01-11
Förslag till kortsiktigt sparprogram under 2013
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, som ny punkt 3 ”Samtliga förvaltningar/avdelningar ska ta
fram förslag, på möjligheter, för att öka intäkterna”.
tillägg av ordet ”minst” framför 2%, i punkten 1
tillägg av ”ett antal” framför ordet ”förslag” i punkten 1
tillägg i punkten 1 efter sista punkten ”Alla verksamhetsgrenar ska belysas”.
tillägg i ursprunglig punkt 3, ny punkt 4, i slutet på meningen ”inför
verksamhetskonferensen”.
ändring i ursprunglig punkt 4, ny punkt 5, ordet ”kostnadsminskningar” tas bort.
Mi Bringsaas, S, yrkar att ordet ”kostnadsminskningar” byts till ordet ”åtgärder” i
punkten 2.
Justerandes signatur
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Dnr KS 2013-000009

Uppdrag till verksamheterna om effektivisering och samordningsvinster år 2014
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar, klockan 15.50-16.00.
_____
Rolf Lilja, S, vill i ändringsyrkande att punkterna ”Anställningar” och ”Semester”
stryks, då dessa är lagstadgade.
Jörgen Blom, V, vill i ändringsyrkande att kommunstyrelsen beslutar om
besparing med 0,5% av rambudget för kommunernas verksamheter för 2013.
Christer Toft, S, vill i yrkande att följande läggs till, under rubriken
”Utbildningar….”, tredje stycket, näst sista meningen, ”efter samråd med
kommunchef”.
Owen Laws, Mp, yrkar avslag på Rolf Liljas, S, yrkande.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag på Christer Tofts, S, yrkande.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag på Rolf Liljas, S, yrkande.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Owen Laws, MP, Cristine Persson, C,
Maria Jacobsson, S och Lisa Sallin, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslagets fem punkter. Till det har kommit tre
ändringsyrkanden och sex tilläggsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tillägg av en ny punkt 3.
Därefter ställs proposition på punkterna 1,2 samt grundförslagets punkter 3 och
4 inklusive ändringar, där det har föreslagits. Därefter ställer ordförande
proposition på ändringsyrkandet om besparing med 0,5% mot grundförslagets
punkt 5 . Sist ställer ordförande proposition på resterande ändrings- och
tilläggsyrkanden.
Propositionsordningen godkännes.
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Dnr KS 2013-000009

Uppdrag till verksamheterna om effektivisering och samordningsvinster år 2014
Efter proposition på tillägg av en ny punkt 3, om att samtliga förvaltningar
/avdelningar ska ta fram förslag på möjligheter att öka intäkterna, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på tillägg i punkten 1 om att alla verksamhetsgrenar ska
belysas finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på tillägg av ordet ”minst” framför 2%, i punkten 1
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på tillägg i punkten 3, ny punkt 4, ”inför verksamhetskonferensen” finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på ändring i punkten 4, ny punkt 5, om att ta bort ”till
kostnadsminskningar” finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på ändringsyrkandet, om besparing med 0,5%, mot
grundförslagets punkt 5, ny punkt 6, om att anta ett kortsiktigt sparprogram för
2013, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
Efter proposition på att stryka stycket Anställningar och stycket Semester, i
åtgärdsprogrammet, finner ordförande att ändringsyrkandet avslås.
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Eva Handmark, S, Mi
Bringsaas, S och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för yrkande
om att stryka styckena Anställningar och Semester, i sparprogrammet.
_____
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Dnr KS 2013-000009

Uppdrag till verksamheterna om effektivisering och samordningsvinster år 2014
Efter proposition på tillägg av ”efter samråd med kommunchef” i tredje stycket
näst sista meningen under rubriken ”Utbildningar...” finner ordförande att
tilläggsyrkandet avslås.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samtliga nämnder
Förvaltningschefer och övriga medlemmar i kommunchefens
ledningsgrupp
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Dnr KS 2012-000016

Länssamverkan för verksamheten personligt ombud avslutas
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att den personliga ombudsverksamheten i
nuvarande form, som en länsorganisation och ett länssamarbete mellan
kommunerna i länet, avvecklas då samtliga kommuner i länet fattat beslut
i linje med den sociala samrådsgruppens rekommendation.
Verksamheten för personliga ombud avvecklas under första halvåret
2013. Avvecklingen präglas av omsorg för brukarna.
Socialförvaltningen utreder förutsättningarna för att tillgodose berörd
målgrupps behov, i Krokoms kommun.

Bakgrund
Den 29 april 2008, § 37, beslutade kommunfullmäktige att godkänna
samverkansavtal med länets kommuner samt uppdragsavtal med J-sam.
Samordningsförbundet Jämtlands län har delfinansierat verksamheten för
personliga ombud sedan förbundet bildades. Finansieringen är cirka 1,1 mnkr
per år. Krokoms kommun (kommunstyrelsen, administrativa avdelningen)
uppbär arbetsgivaransvaret. Situationen kräver en konkret förändring eftersom
Samordningsförbundet från och med år 2013, frånsagt sig fortsatt delfinansiering. Frågan hamnade således på den sociala samrådsgruppens och
ytterst kommunerna i Jämtlands län att besluta om en ny långsiktig och hållbar
lösning.
En utredning tillsattes på uppdrag av Samordningsförbundet Jämtlands län och
där i samråd med Åke Rönnberg och Gunilla Kaev. SERUS Ek. För. och Lisa
Fröbel genomförde under april och maj 2012 en avgränsad fördjupningsstudie
gällande den Personliga ombudsverksamheten (PO) i Jämtlands län.
Uppdragets bestod i att närmare belysa den framtida verksamheten utifrån tre
huvudområden; driftsform, finansiering och organisering av verksamheten.
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Dnr KS 2012-000016

Länssamverkan för verksamheten personligt ombud avslutas
Utredningen föreslog 3 möjliga alternativ:
-

-

-

Avtalen mellan kommunerna upphör och varje kommun ansvarar för sin
egen PO verksamhet from 2013. Alternativt vissa kommuner fortsätter
samverkan och någon/några lämnar samarbetet.
Det länsövergripande samarbetet fortsätter och tas över av SOSAM, som
ett enskilt kommunalt intresse. Driftsfrågorna blir således SOSAMs och
Regionförbundet Jämtlands läns ansvar.
Kommunerna beslutar att lägga ut verksamheten på entreprenad genom
offentlig upphandling.

Länets sociala samrådsgrupp, Socsam, beslutade, vid sitt sammanträde den 21
september 2012, rekommendera kommunerna att fatta beslut om avveckling av
nuvarande verksamhet för PO.
Arbetsgruppen, bestående av Sara Strandberg, Krokom, och Anna-Maria
Sundström, Östersund, har ansökt om täckningskostnader för avvecklingen hos
SamJamts styrelse.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, 11 januari 2013
Östersunds kommun, utdrag ur socialnämnden, 21 november 2012
Åre kommun, utdrag ur socialnämnden, 4 oktober 2012
Strömsunds kommun, utdrag ur socialnämnden, 24 oktober 2012
Ragunda kommun, utdrag ur kommunstyrelsen, 6 november 2012
Bergs kommun, utdrag ur verksamhetsnämnden, 28 november 2012
Härjedalens kommun, utdrag ur socialnämnden, 18 december 2012
Bräcke kommun, utdrag ur kommunstyrelsen, 5 december 2012
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
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Dnr KS 2012-000016

Länssamverkan för verksamheten personligt ombud avslutas
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att den personliga
ombudsverksamheten i nuvarande form, som en länsorganisation och ett
länssamarbete mellan kommunerna i länet, avvecklas då samtliga kommuner i
länet fattat beslut i linje med den sociala samrådsgruppens rekommendation.
Verksamheten för personliga ombud avvecklas under första halvåret 2013.
Avvecklingen präglas av omsorg för brukarna.
Socialförvaltningen utreder förutsättningarna för att tillgodose berörd målgrupps
behov, i Krokoms kommun.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000271

Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar anta rutin för handläggning av motioner och
medborgarförslag med nedanstående tillägg/ändringar.
Under punkten 1 läggs ”Registrator” till i början efter de tre första
strecksatserna.
Under punkten 3 fjärde strecksatsen ordet ”sammanträder” byts ut till
”behandlar slutförslaget till kommunfullmäktige”.
Under punkten 3, femte strecksatsen, ordet ”kommunstyrelsen” byts ut till
”kommunsekreteraren”.
Under punkten 3, sjätte strecksatsen, ordet ”sammanträder" byts ut till
”beslutar”.
Under punkten 2, andra strecksatsen, läggs till, sist i satsen, ”, som
införskaffar politisk vägledning av presidiet, arbetsutskottet eller
ordförande.
_______________

Bakgrund
Den 7 november 2012, § 162, återremitterade kommunstyrelsen ärendet, för
ytterligare utredning, till kommunfullmäktiges presidium.
Krokoms kommun behöver inrätta fungerande rutiner för handläggning av
motioner och medborgarförslag. Hanteringen ska bli snabbare och
kvalitetssäkras. Rutinen ska vara förvaltningsövergripande. Enligt
Kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion eller ett medborgarförslag beslutas
inom ett år. Krokoms kommuns ambition för de medborgarförslag som kan
hanteras i nämnd bör ligga inom 3-6 månader.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 oktober 2012
Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsen 7 november 2012, § 162

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 6 (forts)

Sida
15

Dnr KS 2012-000271

Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S yrkar
*
Under punkten 1 läggs till ”Registrator” till i början efter de tre första
strecksatserna.
*
Under punkten 3 fjärde strecksatsen ordet ”sammanträder” byts ut till
”behandlar slutförslaget till kommunfullmäktige”.
*
Under punkten 3, femte strecksatsen, ordet ”kommunstyrelsen” byts ut till
”kommunsekreteraren”.
*
Under punkten 3, sjätte strecksatsen, ordet ”sammanträder" byts ut till
”beslutar”.
Owen Laws, MP, yrkar
*
Under punkten 2, andra strecksatsen, läggs till, sist i satsen, ”, som
införskaffar politisk vägledning av presidiet, arbetsutskottet eller
ordförande.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit tillägg/ändringar..
Efter proposition på grundförslaget med tillägg/ändringar finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna inklusive rutinen
Kommunstyrelsen inklusive rutinen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Sida
16

Dnr KS 2012-000306

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden antog detaljbudget för 2013 att göra om
arbetsformerna för nämnden. Arbetsutskottet ska ersättas av ett presidium
bestående av ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande. I
och med detta måste nämndens reglemente revideras.
Underlag för beslut
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Tjänsteutlåtande 8 november 2012, Helena Wiktorsson.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 20 november 2012, § 77.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2012, § 91
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar avslag till förändringen i reglementet.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till Jörgen Bloms, V, avslagsyrkande.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp och Leif Olsson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
reglementet. Till det har kommit ett avslagsyrkande till grundförslaget.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 7 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Sida
17

Dnr KS 2012-000306

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Eva
Handmark, S och Mi Bringsaas, S, reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Sida
18

Dnr KS 2011-000361

Motion - Rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och
landstinget
_______
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att det redan pågår ett
arbete inom länet, mellan kommunerna och landstinget, vars avsikter är
att uppnå det motionen syftar till.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Christer Toft, S, har inkommit med motionen ”Rätt kompetens för att möta
kommande vårdbehov i kommunerna och landstinget”.
Motionen aktualiserar en framtidsfråga av stor betydelse för välfärdsutvecklingen, inte bara i länet, utan för landet som helhet.
I motionen föreslås att socialnämndens ordförande aktualiserar frågeställningen
i den länsövergripande sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) om att
utforma en gemensam strategi för kommunerna och landstinget rörande
vårdorganisationen för länets behov samt att även ta fram en strategi för
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsområdet.
Länets kommuner och landstinget har tillsammans ansökt om att bli certifierade
för ett Vård och Omsorgs College (VOC) i Jämtland. Certifieringsprocessen är
pågående och kommer sannolikt vara slutförd innan årsskiftet. Att etablera ett
VOC i Jämtland motsvarar i allt väsentligt avsikterna i föreliggande motion
avseende strategi för kompetensförsörjning.
Att utforma en optimal vårdorganisation för länets behov 2030 är en utmaning
som kräver fortsatt utveckling av samarbete mellan kommunerna och
landstinget. Sociala vård- och omsorgsgruppen SVOM arbetar fortlöpande med
frågor på det området. Avsikten i motionen avseende optimal organisation är
ständigt pågående.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 8 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000361

Motion - Rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och
landstinget
_______
Underlag för beslut
Tjänsteanteckning daterad den 23 november 2012
Motion – Rätt kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och
landstinget.
Socialnämnden 4 december 2012, § 141
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfulläktige att besvara
motionen med att det redan pågår ett arbete inom länet, mellan kommunerna
och landstinget, vars avsikter är att uppnå det motionen syftar till.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen med att det redan pågår ett arbete inom länet, mellan kommunerna
och landstinget, vars avsikter är att uppnå det motionen syftar till.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 9

Sida
20

Dnr KS 2012-000298

Igångsättningstillstånd, återvinningscentral i Krokom
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för ny återvinningscentral i Krokom.

2

Medel för investeringen, ca 9 miljoner kronor, tas ur renhållningsverksamhetens beviljade investeringsutrymme (6 miljoner) och ur
investeringsfonden (ca 3 miljoner).

3

Beslutet förutsätter kommunens förvärv av fastigheten Hissmoböle 2:340.
___
_________

Bakgrund
Nuvarande återvinningscentral ligger på Krokoms före detta soptipp invid väg 340
mot Tulleråsen. Anläggningen är otidsenlig och har brister i såväl arbets- som
besökarmiljön. Att rusta upp befintlig anläggning skulle bli kostsamt och bedöms
vara ett sämre alternativ än att bygga nytt.
Fastigheterna Hissmoböle 2:340 och 2:341 är strategiskt belägna och skulle
utgöra en utmärkt plats för den nya anläggningen.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 11 december 2012, § 100
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V och Maria Söderberg, C yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om
igångsättningstillstånd för ny återvinningscentral i Krokom. Medel för
investeringen, ca 9 miljoner kronor, tas ur renhållningsverksamhetens beviljade
investeringsutrymme (6 miljoner) och ur investeringsfonden (ca 3 miljoner).
Beslutet förutsätter kommunens förvärv av fastigheten Hissmoböle 2:340.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 9 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Sida
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Dnr KS 2012-000298

Igångsättningstillstånd, återvinningscentral i Krokom
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia till

Justerandes signatur

Oscar Aspman, renhållningschef
Tomas Nilsson, fastighetschef
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 10

Sida
22

Dnr KS 2012-000297

Igångsättningstillstånd, reinvesteringsplan för åtgärder på VAD-ledningsnätet i
Nälden, Vaplan och Ytterån________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för
reinvesteringsåtgärder på VAD-nätet i Nälden, Vaplan och Ytterån.

2

Kostnaden för investeringen 1.125.000 kr tas från VA-verksamhetens
investeringsbudget via omprioritering.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ett reinvesteringsprogram i syfte att minska in- och utläckage på vattenrespektive avloppsledningsnäten i Nälden, Vaplan och Ytterån har tagits fram.
Planen pekar på att betydande besparingar kan göras efter ett antal insatser på
ledningsnäten. Återbetalningstiden beräknas till 12-15 månader. Arbetet utförs i
egen regi och beräknas påbörjas under våren 2013.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 11 december 2012, § 97
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om
igångsättningstillstånd för reinvesteringsåtgärder på VAD-nätet i Nälden,
Vaplan och Ytterån. Kostnaden för investeringen 1.125.000 kr tas från VAverksamhetens investeringsbudget via omprioritering.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Christer Tand, VA- och renhållningschef
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 11

Sida
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Dnr KS 2012-000187

Elektroniska handlingar - läsplattor
Kommunstyrelsens beslut
1

I en första etapp köpa, som tjänst, läsplattor av märket Samsung inklusive
surfabonnemang till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt
kommunfullmäktiges presidium, som får vara testgrupper. Kostnaden ryms
inom befintlig ram.

2

Till de politiker, som har privat läsplatta, undersöks om ersättning kan ges
för surfabonnemang.
__

Bakgrund
Införande av Diabas Handläggarstöd (en modul till Ärendesystemet Diabas)
som pågår i förvaltningen ger ett elektroniskt ärendeflöde. Det ger möjlighet att
via Diabas Mötesassistents programvara distribuera elektroniska
möteshandlingar till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden. Bygg och
miljönämnden har ett annat ärendesystem men kan med hjälp av en
anpassning även ha nytta av Mötesassistenten.
Genom att införa elektroniska handlingar kan pappershanteringen minskas
vilket ger minskade pappers-, tryck och portokostnader.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att deras presidium också skall
delta som testgrupp, Bun § 92.
Själva mötesapplikationen är fri. Det är inte en applikation som ligger på
läsplattan.
Underlag för beslut
Uppdrag till kommunfullmäktiges presidium, kommunfullmäktige § 65, 16 juni
2011, Rambudget 2012, plan 2013-2014, punkt 14.
Tjänsteutlåtande 21 januari 2012, bilaga ekonomisk beräkning
Information om Ciceron (Diabas) mötesassistent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 11 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Sida
24

Dnr KS 2012-000187

Elektroniska handlingar - läsplattor
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar avslag till förslaget.
Owen Laws, MP, vill i ändringsyrkande att tekniken ska vara Apple, iPad.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Cristine Persson, C, och Maria Jacobsson, S, yrkar att det undersöks om
ersättning kan ges, för surfabonnemanget, till de politiker som har privat
läsplatta.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att i en
första etapp köpa, som tjänst, läsplattor inkl surfabonnemang till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt kommunfullmäktiges
presidium, som får vara testgrupper. Kostnaden ryms inom befintlig ram.
Till grundförslaget har tillkommit ett avslagsyrkande, ett ändringsyrkande om att
tekniken ska vara Apple, iPad samt ett tilläggsyrkande om att det undersöks om
möjlighet finns, till de politiker som har privat läsplatta, till ersättning för
surfabonnemang.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandet, om val av
teknik. Efter det ställs proposition på resterande del i punkten 1. Sist ställs
proposition på yrkandet om ersättning för surfabonnemang.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på val av teknik finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslaget.
Efter proposition på resterande punkt 1 i grundförslaget finner, bifall mot avslag,
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på ersättning för surfabonnemang finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 11 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Dnr KS 2012-000187

Elektroniska handlingar - läsplattor
Reservation
Owen Laws, MP, anmäler skriftlig reservation, bilaga till § 11.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämndsekreterare
Berörda politiker
Lena Persson, IT-samordnare
Sara Strandberg, administrativ chef
Åke Wilhelmsson, IT-chef

Utdragsbestyrkande

Sida
25

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 12

Sida
26

Dnr KS 2013-000007

Medverkan i finansiering av Mid Sweden Science Park
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun deltar i finansieringen av ett grundkapital för
teknikparken Mid Sweden Science Park med 116.000 kr per år åren
2013-2014.

2

Kostnaden tas ur projektmedelsbudget.
________________

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2011 att delta i finansieringen av ett
grundkapital vid bildandet av Mid Sweden Science Park. KS § 179. Samt att
finansieringen för 2012 skulle tas ur projektmedelsbudgeten. Något beslut om
finansiering för 203-2014 togs ej . Kommunstyrelsen behöver därför fatta beslut
för finansiering 2013-2014
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 januari 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunstyrelsen delta
i finansieringen av ett grundkapital för teknikparken Mid Sweden Science Park
med 116.000 kr per år åren 2013-2014. Kostnaden tas ur projektmedelsbudget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 13

Sida
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Dnr KS 2012-000275

Länstrafiken, framtida finansiering
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsens ordförande ges förhandlingsmandat att i första hand
avslå en skatteväxling och förhandla om alternativ 1, ”30-kronan”.

2

I en regionbildning ges kommunstyrelsens ordförande mandat att tillstyrka
en skatteväxling.
_________

Bakgrund
Länets kommuner och Jämtlands län landsting beslöt vid samråd den 4 maj
2012 att ge Regionförbundet i uppdrag att göra en översyn av gällande
fördelningsmodell för Länstrafiken. Beredningen för infrastruktur och
kommunikationer ska redovisa olika kostnadsfördelningsmodeller som
Regionstyrelsen får ta ställning till.
Ett första möte, med länets kommuner och Jämtlands läns landsting, hölls den
22 september 2012. Fyra alternativ redovisades. Mötet enades om två alternativ att utredas vidare.;
”-30-kronan tas bort och OH-kostnad för Länstrafiken fördelas utifrån kilometerproduktion, i respektive trafikbeställning, och en bonus införs för Länstrafiken
om biljettintäkterna ökar relativt utfall föregående år”
och
”-Skatteväxling”
Förslag under mötet
Nedanstående är framdiskuterat under kommunstyrelsens möte.
Kommunstyrelsens ordförande ges förhandlingsmandat att i första hand avslå
en skatteväxling och förhandla om alternativ 1, ”30-kronan”.
I en regionbildning ges kommunstyrelsens ordförande mandat att tillstyrka en
skatteväxling.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 14

Sida
28

Dnr KS 2013-000029

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1

Vid kommunstyrelsen den 20 februari 2013 tillsätts en politisk
arbetsgrupp som ska arbeta med översyn av förtroendemannaarvodena samt pensioner.

2

Vid kommunstyrelsen den 20 februari 2013 tillsätts en parlamentariskt
sammansatt grupp för att processa inriktnings- och strategiska mål inför
2014 års budget, plan 2015-2016.
_________________________________

En politisk arbetsgrupp ska tillsättas för översyn av förtroendemannaarvodena
samt pensioner.
Gruppen väljs vid kommunstyrelsen, den 20 februari 2013. Förslag på
personer, som ska ingå i gruppen, lämnas vid mötet.
___
I rambudget beslutades att en parlamentarisk grupp ska tillsättas för att
processa inriktningsmål och strategiska mål inför 2014 års budget, plan 20152016.
Gruppen väljs vid kommunstyrelsen, den 20 februari 2013. Förslag på
personer, som ska ingå i gruppen, lämnas vid mötet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Gruppledarna
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 15

Sida
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Dnr KS 2013-000011

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

2

3

4

5

6

7

Justerandes signatur

Dnr KS 12/056
Listor över färdtjänstbeslut 121101-121231

Färdtjänsthandläggare

Dnr KS 10/027
Ordförandebeslut angående ansökan om stöd
till allmänna samlingslokaler

Ks ordf

Dnr KS 12/086
Ordförandebeslut angående ansökan om projektmedel genom Leader Storsjöbygden för utveckling
lokal bredbandsuppkoppling
Dnr KS 12/294
Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell
patientöversikt, NPÖ, mellan Krokoms kommun
och Inera
Dnr KS 12/299
Avtal juridiska tjänster, mellan Krokoms kommun
och MAQS Laws Firma Advokatbyrå AB, Göteborg,
2012-10-01—2014-04-30
Dnr KS 12/300
Avtal juridiska tjänster, mellan Krokoms kommun
och advokatfirman Fylgia KB, Stockholm,
2012-10-01—2014-04-30
Dnr KS 12/301
Ordförandebeslut angående ansökan om tillstånd
till allmän kameraövervakning Skansen Klintaberg
Dnr KS 13/012
Ordförandebeslut angående igångsättningstillstånd
Ombyggnation av Sunnan på Torsta samt verksamhetslokaler för Eldrimner på Rösta

Utdragsbestyrkande

Ks ordf

Ks ordf

Kommunchef

Kommunchef

Ks ordf

Ks ordf

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 15 (forts)

Sida
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Dnr KS 2013-000011

Anmälan av delegationsbeslut

8

Dnr KS 13/014
Avtal mellan MittMedia Förvaltnings AB och
kommunen ang annonsering under 2013

Kommunchef

9

Dnr Ks 13/018
Öppethållande av kommunförvaltningen i anslutning
till helgdagar 2013

Kommunchef

10

11

Dnr KS 13/020
Ramavtal mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB
och Swedbank avseende banktjänster för Krokoms
kommun, 2012-11-01—2016-10-31

Dnr KS 13/021
Avtal mellan TeliaSonera Sverige AB och Krokoms
IT-samordnare
Kommun angående Telia Mobile Device Management,
Standard

Dnr KS 13/027
Uppräkning ersättning till förtroendevalda i Krokoms
kommun fr o m 2013
_____
12

Justerandes signatur

Ks 1:e vice ordf

Utdragsbestyrkande

Personalchef

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 16

Sida
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Dnr KS 2013-000010

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 2
Försvarsmakten, Högkvarteret: information 121203, omfattande
förändring

2

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: pressmeddelande 121205,
Jordbruksverket fördelar 16 miljoner kronor till bredband i länet

3

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: 121018, protokoll styrelsemöte

4

Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 121106, § 78, Änge
fritidsgård ansöker om bidrag ur ”Särskilda medel för Änge skola”

5

Kommunala handikapprådet: 121112, sammanträdesprotokoll

6

Kommunala pensionärsrådet: 121120, sammanträdesprotokoll

7

Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 121212, § 92,
sammanträden med elektroniska handlingar

8

Folkhälsorådet: 121219, sammanträdesprotokoll

9

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 20121214, styrelsens beslut nr
14, överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

10

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 20121214, styrelsens beslut nr
15, överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser
inom området psykisk ohälsa 2013

11

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 20121214, styrelsens beslut nr
16, överenskommelse för 2013 mellan staten och SKL om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 16 (forts)

Sida
32

Dnr KS 2013-000010

Meddelanden

12

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: nyhetsbrev december 2012 Här och Nu

13

Dnr 25
Regeringen, Utbildningsdep: regeringsbeslut 121220, regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende Statens skolverk

14

Dnr 28
Jamtli: minnesanteckningar/protokoll 121120/121128 för vid möte
angående Jamtli i regional samverkan

15

Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 121210, § 72, revidering
av sammanträdestider 2013

16

Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 121210, § 74,
upphandling av telekommunikation

17

Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 121210, § 75,
upphandling av datakommunikation

18

Bredbandsforums Kommungrupp: januari 2013, en bredbandsguide för
att öka kommunernas engagemang i bredbandsfrågor

19

20

21

Dnr KS 11/326
Skolverket: beslutsmeddelande 121218 ang omfördelning av statsbidrag
till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012
Dnr KS 12/036
SmåKom: nyhetsbrev november och december 2012
Dnr KS 12/039
Bergsstaten: beslut 121116 till Mawson Energi AB om undersökningstillstånd för området Aspås nr 1

22

Kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg: skrivelse 121219 till
Mawson Energi AB om undersökningstillstånd för området Aspås nr 1

23

Bergsstaten: beslut 121122 till Mawson AB om undersökningstillstånd för
området Myltflon nr 1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 16 (forts)

Sida
33

Dnr KS 2013-000010

Meddelanden
24

Kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg: skrivelse 121219 till
Mawson AB om undersökningstillstånd för området Myltflon nr 1

25

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: överklagan 121127 till
Förvaltningsrätten i Luleå om undersökningstillstånd för området
Hotagen nr 6

26

Förvaltningsrätten i Luleå: 121204, underrättelse angående tillämpning
av minerallagen avseende Hotagen nr 6

27

Bergsstaten: beslut 121206 till Euro Scandinavian Uranium AB ang
förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Hotagen nr 2

28

29

30

31

32

Dnr KS 12/039
Kommunstyrelsens ordförande, Maria Söderberg: överklagan 121228 till
Förvaltningsrätten i Luleå ang förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Hotagen nr 2
Dnr KS 12/121
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 121210, § 66
verksamhetsplan 2013/2014 och budget 2013 med flerårsplan
Dnr KS 12/203
Naboer AB: protokoll 121031, extra bolagsstämma
Dnr KS 12/206
Jämtlands räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 121218, § 30,
handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor
Dnr KS 13/003
Boverket: 121207, bostadsmarknadsenkäten 2013

Dnr KS 13/019
33 Jämtlands räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 121218, § 31,
budget- och verksamhetsplan 2013
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 17

Sida
34

Dnr KS 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

1

2

3

4

5

6

7

Justerandes signatur

Dnr KS 11/205
Medborgarförslag om fler seniorlägenheter i centrala Krokom remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast april 2012.
Förslaget är lämnat för yttrande till Krokomsbostäder samt gruppen för
mellanboende. Förslaget var upp i kommunstyrelsen den 9 oktober men
återremitterades för vissa förtydliganden.
Dnr KS 11/361
Motion från Christer Toft, S, om ”Rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget”.
Besvaras i kommunfullmäktige senast den 28 november 2012. Hos
socialnämnden för beredning.
Dnr KS 12/154
Medborgarförslag – Öppna kommunstyrelsemöten remitteras till
kommunstyrelsen. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige senast april/maj
2013. Gunnar Hellström, C, kommer med förslag till gruppledarträff.
Dnr KS 12/222
Motion angående beslutsprocess vid upprättande av avtal med
Migrationsverket/Staten genom länsstyrelsen i Jämtlands län remitteras
till socialnämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/217
Motion om igångsättningstillstånd för och exploatering av detaljplan för
Hissmon 1:231 ”Kvarna” B3/B4 remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden. Motionen ska
vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, från majoriteten, Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna
Motionen remitteras till kommunstyrelsen och den ska vara
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
Utdragsbestyrkande

besvarad i

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 januari 2013

Ks § 17 (forts)

Dnr KS 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

8

Dnr KS 12/258
Motion - Frivillig flyktingmottagning, från Sverigedemokraterna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen och den ska vara
besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.

Dnr KS 12/248
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhus.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden och det
beslutas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
_____
9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
35

