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Kf § 1

Dnr 2017-000049

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna och öppnar mötet
klockan 10.00.
Protokollets justering och val av justerare
Protokollet justeras måndagen den 6 mars 2017.
Hans Åsling, C, och Karin Juleshaug, S, utses att justera protokollet.
Nya ledamöter och ersättare
Karin Häggqvist är ny ledamot för Centerpartiet.
Jenny Haugskott är ny ersättare för Centerpartiet.
Informationer
Vid uppropet noteras 34 ledamöter och 8 ersättare.
Kungörelse och kallelse
Kommunfullmäktiges sammanträde har kungjorts i Östersunds Posten och
Länstidningen den 14 februari och kallelse har skickats ut den 9 februari
2017.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med följande tillägg och ändring:
* Interpellation Barncheck – Barnkonventionsgruppen läggs till på
dagordningen
* Svar på motion – Återinför personliga ombud flyttas upp i ärendelistan
och behandlas efter svar på medborgarförslagen.
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Kf § 1 (forts)

Dnr 2017-000049

Öppnande
Frågor som får ställas vid dagens möte
Jan Englund, SD, fråga om ekonomiska konsekvenser för kommunen vid
Försäkringskassans hårdare bedömning av assistans.
Jan Englund, SD, fråga om Migrationsverkets skuld med 17 miljoner till
kommunen och asylboenden.
Jan Englund, SD, fråga om effekturering av beslut av extra stödinsatser
Niklas Rhodin, S, fråga om utemiljöerna i kommunens tätorter
Niklas Rhodin, S, fråga om jämställd snöröjning i Krokom
Marie Svensson, V, fråga om kommunen har sökt prio-medel för 2016
Nehro Mostafaee, V, fråga om vad som har hänt med utredningen om
förutsättningar för simundervisning för vuxna
Olle Arnsten, C, fråga om skyltning i Krokoms kommun
Informationer
*

Jämtlands Gymnasieförbund, Mikael Cederberg, förbundschef

*

Barn- och utbildning, Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef samt
Karin Wallén, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

*

Höjd civilberedskap, Jan Eriksson, säkerhetschef

*
-

Aktuellt från kommunfullmäktige, Gunnar Hellström, ordförande
Skolcafé i Ås, medborgarförslag från ungdomar
Utredning webb-TV
Möjlighet för medborgarna att i Radio Krokoms utsändning från
fullmäktige kunna ta del av ärende för ärende
_____
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Kf § 1 (forts)

Dnr 2017-000049

Öppnande
* Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, ordförande
- Tillväxt- och utbecklingsstrategi
- Bokslutsrapport
- Länstransportplanen
- Medborgarlöfte
- Upphandling
_____
Ajourneringar
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch klockan 12.15-13.00, för kaffe
samt överläggningar klockan 15.00-15.20 samt för överläggningar klockan
16.35-16.40.
_____
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Kommunfullmäktige

Kf § 2

Dnr 2017-000050

Allmänhetens frågestund
Niklas Höglund, Aspås, ställer fråga till Niklas Rhodin, kommunstyrelsens
2:e vice ordförande om 6-timmars arbetsdag.
Niklas Rhodin, S, svarar.
_____
Niklas Höglund, Aspås, ställer fråga om markfrågor, på andra sidan av
vägen, vid Krokomsporten.
Björn Hammarberg, M, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande svarar.
_____
Barbro Larsén, Rädda Barnen, ställer frågor till Maria Söderberg, C,
kommunstyrelsens ordförande om Barnchecken, Barnkonventionsgruppen
och om Ungdomskortet för funktionshindrade.
Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V, svarar.
_____
Eva-Lena Blom, Aspås, ställer fråga om skolan.
Jannike Hillding, M, 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
svarar.
_____
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Kf § 3

Dnr 2017-000072

Interpellation
Nehro Mostafaee, V, ställer följande interpellation om Barnchecken –
barnkonventionen.
I december 2014 beslutade kommunfullmäktige att avsluta barnchecken.
Beslutet blev istället att varje nämnd och styrelse ska utse 2 ledamöter, i
första hand förste och andre vice ordföranden, att ansvara för barnens rätt.
Detta efter att barnkonventionsgruppen gjorde en utredning om hur
barnchecken skulle utvecklas och förbättras.
Krokoms kommun har en historia av att ligga i framkant när det gäller arbete
med barnkonventionen. Krokom var Jämtlands bästa barnkommun 2002,
2003 och 2004. Kommunen har också aktivt deltagit i det nätverk i länet som
Rädda Barnen hållit. Sedan 2014 har kommunens deltagande varit litet, för
att inte säga obefintligt.
Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande svarar
Maria Söderberg, C, instämmer i den historik som beskrivs i interpellationen
om Krokoms kommuns arbete med Barnkonventionen och den utvärdering
som gjordes av barnchecken.
Barnkonventionsgruppen konstaterade i utvärdering av barnchecken som
styrinstrument också att det samlade arbetet kring barns bästa, kräver ett
nytänkande.
Kommunfullmäktige beslutade 2014 att i stället för barncheck får nämnder
och förvaltningar återkommande utbildning om barnkonventionen generellt
och fördjupande utbildning enligt folkhälsorådets förslag.
Hela kommunfullmäktige fick den 4 november 2015 utbildning i
barnkonventionen. En fördjupande kunskap i barnkonventionen för de
speciellt utsedda ledamöterna i nämnderna planeras med stöd av Rädda
barnen.
Tyvärr har inte fortsättningsdelen hunnit genomföras ännu.
Region Jämtland Härjedalen genomförde en utbildning i höstas där fler
ledamöter från Krokom deltog. För några veckor sedan deltog barn och
utbildningsnämndens ordförande i en konferensdag som barnombudsmannen
arrangerade i arbetet med att förbereda barnkonventionen till lag.
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Kf § 3 (forts)

Dnr 2017-000072

Interpellation
1. Hur jobbar nämnderna och styrelsen idag praktiskt med
barnkonventionen?
Några exempel:
SABY (Samhällsbyggnadsnämnden) har som mål att ha en barnkonventions
utbildning för politiker och ledningsgruppen för SABY.
BUN (barn och utbildningsnämnden) har mål i sin nämnd kopplat till
Barnkonventionen.
Socialnämnden:
Vid handläggning av ärenden används handläggningsmetoden BBIC (barns
behov i centrum). Socialnämnden driver Familjecentralen (Kongroa)
Boendena för Ensamkommande har haft husråd.
Socialförvaltningen samarbetar med bland annat BUNs förvaltning avseende
skolstödjande insatser.
Verksamheten för ensamkommande och barn- och utbildning samverkar
kring sommarskola. Sommarskolan pågick under totalt 6 veckor och cirka 80
talet ungdomar har medverkat i den.
KS-verksamheter
Kultur, idrott och barnkulturrådet är verksamhetsområden inom KSverksamheter som aktivt arbetar med frågor kring barnkonventionen.
Kommunfullmäktiges presidium genomför ungdomskaféer i årskurs åtta och
ett ”toppmöte” varje år där demokratifrågor diskuteras och hur man kan
påverka i praktiken. Krokoms kommuns ungdomskulturråd måste också
lyftas fram i det här sammanhanget som en mycket god aktör för
ungdomsdemokrati.
2. Hur arbetar barnkonventionsgruppen i kommunen idag?
Idag ingår barnkonventionsuppdraget i kommunens folkhälsoråd och det
arbetet.
En folkhälsoplan för 2017-2018 är under framtagande. Ett förslag är nu ute
på remiss i nämnder och styrelsen med mål att antas i juni 2017.
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Dnr 2017-000072

Interpellation
Rubrikerna i folkhälsoplanen är Trygga uppväxtvillkor, Utbildning och
arbete, Hälsofrämjande miljöer. Giftfri och drogfri vardag. Delaktighet och
inflytande.
Områden där barns bästa är i fokus.
3.Hur följs kommunfullmäktiges beslut upp?
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska en utvärdering göras under våren
2017.
Jannike Hillding, M, Jörgen Blom, V, Mona Puttick, V, yttrar sig också i
interpellationen.
_____
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Kf § 4

Dnr 2017-000053

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

4

5

6

Justerandes sign

Dnr 2016-297
Medborgarförslag - Hundrastgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2017.
Dnr 2016-310
Medborgarförslag – Utveckla och möjliggör ett blomstrande båtliv i
Krokomsviken. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige senast den 27 september 2017.
Dnr 2017-020
Medborgarförslag – Upphörande av fyrverkeriskjutningar. Förslaget
remitteras till bygg- och miljönämnden som själv beslutar i ärende
senast i september 2017.
Dnr 2017-033
Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den
13 september 2017.
Dnr 2017-046
Medborgarförslag – Affärslokal i Ås. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 27 april 2017.
Dnr 2017-045
Medborgarförslag – Wifi i skolan, till mobilerna. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i april 2017.
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Dnr 2017-000053

Anmälan av motioner och medborgarförslag
7

8

9

Dnr 2017-048
Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige senast den 27 september 2017.
Dnr 2017-042
Medborgarförslag – Fler bussturer mellan Rödön och Östersund.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast den 27 april 2017.
Dnr 2017-056
Medborgarförslag – Belysning och skyltning vid
återvinningstationen i Änge, Offerdal. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet i september
2017.

Dnr 2017-069
10 Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast den 27 september 2017.
Dnr 2017-070
11 Medborgarförslag – Särskilt boende och ny skola i Krokom.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast den 27 september 2017.
Dnr 2017-073
12 Medborgarförslag – Fler bussar kvällstid och helger till och från Ås.
Förslaget remitteras till kommunfullmäktige för beslut i fullmäktige
senast den 27 april 2017.
Dnr 2017-068
13 Medborgarförslag – Bygg utegym vid elljusspåret i Ås nedanför
Jämtkrafthallen. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i september 2017.
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Dnr 2017-000053

Anmälan av motioner och medborgarförslag
Dnr 2017-081
14 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018.
Underlag för beslut
Medborgarförslag och motion
_____
Kopia till
Förslagsställare
Remissinstanser inklusive förslag
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Kf § 5

Dnr 2016-000270

Medborgarförslag - Initiera ett bygge av en kulturhall i
Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen initierar ett bygge av en
kulturhall i Krokoms kommun, förslagsvis vid brofästet vid Strandvägen.
Motivering till avslag på medborgarförslaget
Krokoms kommun är en rik kultur- frilufts och föreningskommun med plats
för växtkraft. Människor bor runt om i hela kommunen och många
innevånare är engagerade i väldigt många olika föreningar av olika slag.
Föreningar och kommunen samarbetar, det ger ett rikt och aktivt fritids och
kulturutbud i bygderna.
Krokoms kommuns idé är att stödja föreningslivet med föreningsbidrag till
samlingslokaler och lokalt aktivitetsstöd. Kommunens policy är också att
upplåta kommunala lokaler gratis till föreningslivet när de inte används av
verksamheterna, (med vissa undantag t ex hyra av kök är förknippat med en
viss kostnad). Detta gör att verksamhet kan bedrivas i hela kommunen.
I Kommunen finns 28 bygdegårdar och Folkets hus där många
kulturaktiviteter anordnas, utöver det finns Magneten i Krokom där lite
mindre kulturarrangemang av olika slag kan arrangeras och Krokomshallen
och Allaktivitetshallen i Föllinge som även är anpassade större arrangemang.
I dagsläget och med de andra investeringsbehov som finns i kommunen de
närmaste åren ser vi inte möjlighet till byggande av en kulturhall.
Beslut är fattat om framtagande av en fördjupad översiktsplan för Krokom
med omnejd, det arbetet inleds under 2017, samtidigt pågår en översyn av
befintliga lokaler och hur de används och hur de kan nyttjas bättre. Detta
arbete görs med syfte att utvecklingen för Krokom ska bli långsiktigt hållbar
och att attraktionskraften ökar att flytta hit.
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Dnr 2016-000270

Medborgarförslag - Initiera ett bygge av en kulturhall i
Krokoms kommun
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 24 januari 2017, § 8
Utlåtande från styrelsens ordförande 17 januari 2017
Medborgarförslag 14 november 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren Niklas Höglund, redovisar sitt medborgarförslag.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Jan Runsten, MP, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
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Dnr 2016-000289

Medborgarförslag - Webb-TV från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.

Bakgrund
Medborgarförslaget föreslår att Radio Krokoms sändningar från kommunfullmäktige kompletteras med webb-tv samt att webbsändningarna sparas på
kommunens hemsida och finns tillgängliga för kommunens invånare i
efterhand.
Svar på medborgarförslaget
Försök med webb-TV-sändningar från kommunfullmäktige skedde för ett
antal år sedan men avbröts. Sedan dess har tekniken utvecklats. Några
kommuner i länet har webb-TV från sina fullmäktigesammanträden.
Kostnaderna för dessa varierar mellan 10000 – 40000 kr per sammanträde.
Vi håller med förslagsställaren att det är viktigt att vi möjliggör för
kommunens invånare att kunna följa fullmäktige-sammanträdena. Radio
Krokom sänder våra sammanträden och många invånare lyssnar på dessa
sändningar. På kommunens hemsida finns en länk till sändningen. Man kan
även lyssna på dessa i efterhand på Radio Krokoms hemsida. Arbete pågår
för att möjliggöra lyssning ärende för ärende i efterhand.
Utredning av kostnader samt tekniska förutsättningar för webb-TV fortsätter.
I nuläget fyller Radio Krokoms sändningar, från kommunfullmäktigesammanträdena, funktionen att kunna följa våra sammanträden utan vara på
plats.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 februari 2017, § 28
Utlåtande från fullmäktiges ordförande 23 januari 2017
Medborgarförslag 5 december 2016
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Dnr 2016-000289

Medborgarförslag - Webb-TV från kommunfullmäktige
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Förslagsställaren Eva-Lena Blom redovisar sitt medborgarförslag.
Björn Hammaraberg, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med text som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Gunnar Hellström, kommunfullmäktiges ordförande
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Dnr 2016-000282

Medborgarförslag - Folkomröstning om saltning av
vägar i Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med nedanstående
motivering.

Bakgrund
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att Krokoms
kommun folkomröstar om saltning av kommunens vägar.
Motivering till avslag
Denna vinter har Trafikverket börjat salta E14 genom Krokoms kommun.
Detta har inte skett tidigare. Reaktionerna mot saltningen har varit, och är,
omfattande. Många är, liksom förslagsställaren, starkt kritiska mot att vägsalt
har börjat användas.
Tidigare har halkbekämpningen på våra vägar sköts genom plogning,
isrivning och spridande av sand på ett fullt acceptabelt sätt. Det finns inga
övertygande bevis för att saltspridning ökar trafiksäkerheten i tidigare
saltfria områden. Däremot kan vi konstatera att saltningen leder till negativa
konsekvenser på miljön och ökar risken för viltolyckor.
Inom Krokoms kommun finns ett brett politiskt stöd för att vägarna även i
fortsättningen ska vara saltfria. Vi har från kommunens sida därför agerat
gentemot Trafikverket och understrukit att vi anser att kommunen bör vara
saltfri även framöver. Företrädare för Motormännen i länet har dessutom
överklagat den utökade vägsaltningen denna vinter.
Det är Trafikverket som beslutar om vilka vägar som ska saltas. Kommunen
har ingen beslutsrätt på detta område. Trafikverket hävdar att salt är den
bästa metoden för halkbekämpning och att man kommer att fortsätta med
denna metod. Några övertygande bevis har verket dock inte lämnat.
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Dnr 2016-000282

Medborgarförslag - Folkomröstning om saltning av
vägar i Krokoms kommun
Från Krokom kommer vi att fortsätta våra påtryckningar gentemot
Trafikverket om att ingen saltning av E14 genom kommunen bör ske. För
detta känner vi ett starkt stöd från medborgarna i kommunen. Vi är
övertygade om att en folkomröstning också tydligt skulle visa detta.
Hade kommunen haft beslutsrätt i frågan skulle ingen saltning av E14 ha
kommit till stånd. Vi delar alltså förslagsställarens syn på vägsaltet i sak,
men avslår förslaget om att anordna en särskild folkomröstning i frågan. En
sådan skulle bli mycket kostsam – det handlar om hundratusentals kronor utan att ändra på någonting i sak. Däremot kommer vi att fortsätta
opinionsbildningen för att Krokom åter ska bli en saltfri kommun.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 februari 2017, § 29
Utlåtande från styrelsens ordförande 30 januari 2017
Medborgarförslag 23 november 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
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Dnr 2016-000166

Medborgarförslag - Insatser för ungdomars behov av
mötesplatser i centrala Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget
2

Krokoms kommun kommer under 2017 att bjuda in föreningar och
företag samt kommunala verksamheter såsom exempelvis
Ungdomskulturrådet och fritidsgården Stubben till en gemensam
diskussion. Kvällen arrangeras av avdelningen för Näringsliv kultur och
fritid.

Bakgrund
I juni 2016 lämnades ett medborgarförslag in där behov av ungdomars och
föreningslivets mötesplatser i Krokoms centrum belystes. I
medborgarförslaget föreslår förslagsställaren att kommunen borde bjuda in
föreningar och företag till dialog med berörda föreningar och näringsliv i
Krokom och på så vis ta initiativ och medverka till att bilda en allians likt
Föllingealliansen. Målet är att en sådan allians skall kunna leda till ökat
samarbete mellan föreningar, företag och kommunen och underlätta
kommunikationen. Föllingealliansen lyfts fram som ett gott exempel. Ett
annat gott exempel på god samverkan är OBIS, Offerdalsbygden i
samverkan.
Krokoms kommun är beroende av ett bra samarbete med företag och
föreningar runt om i kommunen och ser positivt på att ta initiativ till en träff
med föreningar och företag för en gemensam diskussion om mötesplatser i
Krokoms centrum. Krokoms byförening har redan påbörjat ett viktigt arbete
och engagemang i frågan. Ett sådant möte bör ses som en viktig del i arbetet
med tillväxt- och utvecklingsstrategin och kopplas ihop med ett tidigare
medborgarförslag om mötesplats i centrala Krokom som inkom april 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 februari 2017

Kommunfullmäktige

Kf § 8 (forts)

Dnr 2016-000166

Medborgarförslag - Insatser för ungdomars behov av
mötesplatser i centrala Krokom
Vad gäller mötesplatser för ungdomar så har Stubbens fritidsgård, som under
ca 1 års tid har varit stängd, nu öppnat och håller öppet igen två kvällar i
veckan. I nuläget är Stubben verksam på Nyhedens skola men även det bör
tas med i en samlad översyn.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 24 januari 2017, § 9
Tjänsteutlåtande från ungdomskultursamordnare 15 december 2016
Medborgarförslag 28 juni 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, förslår bifall till medborgarförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Jannike Hillding, M, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget. Krokoms kommun kommer under 2017 att
bjuda in föreningar och företag samt kommunala verksamheter såsom
exempelvis Ungdomskulturrådet och fritidsgården Stubben till en gemensam
diskussion. Kvällen arrangeras av avdelningen för Näringsliv, kultur och
fritid.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
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Dnr 2016-000075

Motion - Återinför personliga ombud
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen utifrån den ekonomiska kostnaden.
___________________________________________________________
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån
för eget förslag.
_____
Bakgrund
Socialnämnden har fått en motion daterad 2016-02-24 med förslag att
Krokoms kommun återinför personliga ombud genom att återuppta
samarbetet med de andra kommunerna i regionen som har personliga ombud.
Verksamheten med Personligt ombud riktar sig till personer med långvarig
och omfattande psykisk funktionsnedsättning, som har behov av särskilt stöd
för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.
Ett Personligt ombud arbetar på uppdrag av klienten och fungerar som ett
redskap för att stärka klienten till att få bättre tillit till sig själv och därmed få
bättre kontroll och makt över den egna vardagen. Personliga ombud har även
ansvar för att rapportera och uppmärksamma systemfel inom vård- och
omsorgssektorn.
Det finns personliga ombud i 245 kommuner, vilket motsvarar 84 procent av
landets kommuner. I länsstyrelsernas årsrapporter till Socialstyrelsen har
framförts att verksamheten på många håll har fått en fast förankring och att
kommunerna numera ser den som en etablerad del av vad som förväntas
finnas i en kommun.
En förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med
Personligt ombud (SFS 2013:522) trädde i kraft den 1 augusti 2013.
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Dnr 2016-000075

Motion - Återinför personliga ombud
Summan för stadsbidraget är 302 400 kronor för en heltidstjänst och söks via
Länsstyrelsen. Syftet med bidraget är att kommunerna ska ges möjlighet att
utveckla denna verksamhet som vänder sig till en sårbar grupp i samhället.
Många ombud (80 procent) uppger till Socialstyrelsen, att de flera gånger
rapporterat brister i vård- och omsorgssystemet. Sammantaget handlar
bristerna om bemötande och värderingar, myndigheternas organisations- och
strukturbrister, tillgänglighet till psykiatrisk vård och brister i samordnade
insatser.
Socialstyrelsens utvärdering av verksamheten visar på att klienterna har flera
områden som de behöver stöd i och det som efterfrågas främst är stöd i
kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården samt i frågor om
ekonomi. Klienterna har genom kontakt med ombud nu funnit lösningar
inom fler problemområden jämfört med tidigare. Utvärderingen av
verksamheten, som slutfördes 2014, visar att den är välfungerande och till
stor nytta för klienterna genom att deras livssituation förbättras.
I Jämtlands län finns idag Personliga ombud i följande kommuner:
•

Östersund (3,3 tjänster),

•

Åre (½ tjänst)

•

Strömsund (½ tjänst)

•

Härjedalen (½ tjänst)

Verksamheten är organiserad under Östersunds kommun. Krokoms kommun
har tidigare haft Personligt ombud på ½ tjänst men socialnämnden tog 2012
beslut om att avveckla verksamheten.
Om Krokoms kommun beslutar att återinföra Personligt ombud görs en
intresseanmälan till Östersunds kommun. De kommer i sin tur att anställa ett
Personligt ombud på 50 procent och ombesörja allt praktiskt för att sedan
fakturera Krokoms kommun. De kommer då att ha fullt arbetsgivaransvar för
det Personliga ombudet. Ekonomiskt stöd för verksamheten kan sökas via
Länsstyrelsen och uppgår till 151 200 kronor för en halvtidstjänst.
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Dnr 2016-000075

Motion - Återinför personliga ombud
Den totala summan för att återinföra Personligt ombud kommer att bli 108
000 kronor för Krokoms kommun och kommer att faktureras av Östersunds
kommun som driver verksamheten.
Regeringen har infört stadsbidrag för Personliga ombud i syfte att
kommunerna ska bedriva och utveckla verksamheten, dock finns inget krav i
lagstiftningen på att en kommun ska tillhandahålla Personligt ombud.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 8 februari 2017, § 30
Socialnämnden 11-12 januari 2017, § 5
Motion - Återinförande av verksamheten personliga ombud 24 februari 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen.
Malin Bergman, C, föreslår avslag till motionen.
Leif Jonsson, S, föreslår bifall till motionen.
Elisabeth Svensson, M, föreslår avslag till motionen.
Monica Dahlén, S, föreslår bifall till motionen.
Yttrar sig gör Niklas Rhodin, S, Björn Hammarberg, M, Gabriella Carlsson,
S, och Ronny Karlsson, SD.
_____
Fullmäktige ajournerar sig för kaffe och överläggningar klockan 15.0015.20.
_____
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Dnr 2016-000075

Motion - Återinför personliga ombud
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen utifrån den ekonomiska kostnaden. På mötet har kommit
förslag om att kommunfullmäktige bifaller motionen.
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 som föreslår avslag till motionen
utifrån den ekonomiska kostnaden.
Votering begärs
De som bifaller avslag till motionen röstar Ja och de som bifaller motionen
röstar Nej.
Med 21 Ja, 20 Nej och 3 som Avstår finner ordförande att
kommunfullmäktige bifaller grundförslaget med avslag till motionen.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Socialnämnden
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Dnr 2017-000051

Frågor
Jan Englund, SD, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande,
om ekonomiska konsekvenser som uppstår för kommunen då
Försäkringskassan gör hårdare bedömningar i assistansersättningen.
Malin Bergman svarar att de har tagit över fyra ärenden från
försäkringskassan i år.
_____
Jan Englund, SD, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande,
om att Krokoms kommun har varit senfärdiga med att effektuera ett beslut.
Malin Bergman svararatt den 20 oktober 2016 var artikeln i ÖP med
rubriken. 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.
_____
Jan Englund, SD, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om Migrationsverkets skuld med 17 mnkr till kommunen samt
asylboenden.
Maria Söderberg, C, svarar att de pengar som eftersöks från
Migrationsverket har en lång handläggningstid. Asilopaviljongen kommer att
stängas under året. I Centrumvillan är det fullt och den avvecklas den 31
januari 2018. Ranågårdens tre avdelningar är nästan fullt belagda.
Hyreskontraktet som går ut i november 2018 ska ses över.
_____
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Dnr 2017-000051

Frågor
Niklas Rhodin, S, frågar Cristine Persson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om det finns någon plan för upprustning av utemiljöerna i
kommunens tätorter och i så fall hur ser den ut.
Cristine Persson, C, svarar att samhällsbyggnadsnämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för utemiljö 2017-2018, där
kommunens tätorter ska vara med. Planen ska redovisas i juni 2017 och
redan nu arbetas det med Krokoms centrum, med att ordna uteplatser på
Magneten m m. Skisser är framtagna som nu håller på att prissättas. Tanken
är att kunna genomföra detta i år. I Föllinge, Nälden och Änge ska planerna
samrådas så att det inte utförs något som på sikt genererar en ökad
driftskostnad för exempelvis vägföreningar då kommunen i dessa områden
inte äger marken.
_____
Niklas Rhodin, S, frågar Cristine Persson, C, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, om kommunen har någon policy om jämställd snöröjning och i
så fall, hur garanterar kommunen att den efterföljs.
Cristine Persson, C, svarar att kommunen inte har någon policy gällande
snöröjning. Kommunen är endast väghållare i Krokoms samhälle och på
några få vägar i Byskogen. Är det så att kommunen brister i snöröjningen på
trottoarer och gångbanor ska det naturligtvis åtgärdas även utan policy.
_____
Marie Svensson, V, frågar Malin Bergman, C, socialnämndens ordförande,
om kommunen har sökt priomedel för2016.
Malin Bergman, C, svarar att priomedel har sökts. Det är sju ärenden som
rullar på sedan oktober 2016.
_____
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Dnr 2017-000051

Frågor
Nehro Mostafaee, V, frågar Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens
ordförande, om motion från Vänsterpartiet som handlar om simundervisning
för vuxna.
Maria Söderberg, C, svarar att motionen besvarades den 16 juni 2016 med
att en utredning görs om förutsättningar för simundervisning för vuxna.
Utredningen pågår och KIV kommer att utöka samarbetet med kultur och
fritid. Ett förslag kommer att komma under våren 2017.
_____
Olle Arnsten, C, frågar Björn Hammarberg, kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande, om skyltning i Krokoms kommun.
Björn Hammarberg, M, svarar att infartsskyltar till kommunen diskuteras
och även skyltning vid Krokomsporten. Tanken är att Krokoms kommun ska
synas bättre framöver.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
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Dnr 2017-000052

Dialog med revisorerna
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen redovisar för revisionens
plan år 2017.
*

Upphandling av sakkunnigt biträde

Fem revisioner ska göras;
*

Föreningsbidrag

*

Köp av tjänst, samhällsbyggnads

*

Socialnämndens styrning av ekonomin

*

Rutiner för stöd över norm, socialnämnden

*

Bygg- och miljönämnden, taxan

Förstudie;
*

Förstudie av IT-avdelningen

Britt Carlsson redovisar för revisionsrapport – ”Förstudie av kommunens
engagemang och ägande i Torsta – Rösta”. Revisionsrapporten är skickad till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande och kommunstyrelsen för
kännedom.
Cristine Persson, C, och Jörgen Blom, V, deltar i dialogen.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
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Dnr 2016-000311

Maxtaxa 2017, för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar ny maxtaxa från och med 1 mars 2017 för
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
2. Kommunfullmäktige delegerar, från och med 1 mars 2017, ansvaret för
beslut om förändring av maxtaxan till barn- och utbildningsnämnden.
Maxtaxa ska följa fastställt avgiftstak som är indexreglerat, förordning
(2001:160).

Bakgrund
Statsbidraget för kommuner som tillämpar maxtaxa ändras. Bidraget minskar
till kommunerna samtidigt som avgiftstaket höjs. Detta ska då kompensera
kommunernas totala budget för intäkter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Den 1 oktober inför varje bidragsår får kommunen information från
skolverket gällande högsta avgiftsgrundande inkomst per månad samt vilket
statsbidrag kommunen kommer att få för nästkommande år.
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån
hushållets bruttoinkomst. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en
lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift. Det finns dock
ett ”avgiftstak” som är indexreglerat. Den högsta inkomsten som avgiften
baseras på kommer år 2017 att vara 45 390 kr per månad (i dag 43 760 kr).
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Dnr 2016-000311

Maxtaxa 2017, för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
Avgiftsnivåer 2017
Det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och
så vidare.
1. Avgift för barn 1 år till och med 31 juli det år barnet fyller 3 år är

•
•
•
2.

•
•
•
3.
4.
5.

barn 1: 3 % av hushållets bruttoinkomst (dock högst 1 362 kr). Jämfört
med 2016: + 49 kr
barn 2: 2 % av hushållets bruttoinkomst (dock högst 908 kr). Jämfört
med 2016: + 33 kr.
barn 3: 1 % av hushållets bruttoinkomst (dock högst 454 kr). Jämfört
med 2016: + 16 kr.
Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års
ålder är
barn 1: 2 % av hushållets bruttoinkomst (dock högst 908 kr). Jämfört
med 2016: + 33 kr
barn 2: 1 % av hushållets bruttoinkomst (dock högst 454 kr). Jämfört
med 2016: + 16 kr
barn 3: 1 % av hushållets bruttoinkomst (dock högst 454 kr). Jämfört
med 2016: + 16 kr
Från och med fjärde barnet i hushållet är omsorgen gratis.
Avgift tas ut under 12 månader/år.
Samma taxa gäller oavsett antal tillsynstimmar.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 24 januari 2017, § 11
Barn- och utbildningsnämnden 6 december 2016, § 115
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola, 2016-11-09
Avgiftsnivåer för maxtaxa, skrivelse, Skolverket
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskolan och fritidshemmet
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Dnr 2016-000311

Maxtaxa 2017, för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jannike Hillding, M, föreslår att kommunfullmäktige ändrar i punkten 2 från
att” kommunfullmäktige delegerar från och med 2018” till att
”kommunfullmäktige från och med 1 mars 2017” delegerar ansvaret för
beslut om förändring av maxtaxan till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar ny maxtaxa från och med 1 mars 2017 för förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem. Kommunfullmäktige delegerar, från och med 2018, ansvaret
för beslut om förändring av maxtaxan till barn- och utbildningsnämnden.
Maxtaxan ska följa fastställt avgiftstak som är indexreglerat.
Till det har det kommit ett förslag om ändring i punkten 2.
Ordförande kommer först att fråga på ändring i punkten 2 och sedan frågar
han på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändring i punkten 2 finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2016-000106

Rättelse i renhållningstaxan
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner rättning av renhållningstaxan enligt
nedanstående tabell.
_________________________________________________________
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Tyvärr har tre redaktionella fel uppdagats i den nyligen, av
kommunfullmäktige, antagna renhållningstaxan, 26 juni 2016 § 44.
Observera att det är taxans gamla och nya priser som var felaktiga i
beslutsunderlagets prisbilaga. De felaktiga beloppen är överstrukna i tabellen
nedan. Korrekt belopp anges bredvid.
Storleken på höjningen är densamma (5% för tömning av 370-liters kärl).
Tömning 370-liters kärl
Kärlhyra 190-liters kärl
Kärlhyra 370-liters kärl

2016
121 135
63 69
127 137

2017
127 142
63 69
127 137

Ändring
5%
0%
0%

Konsekvensen, om detta inte korrigeras, blir att taxan oavsiktligen sänks för
majoriteten av renhållningskunderna.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 24 januari 2017, § 12
Samhällsbyggnadsnämnden 13 december 2016, § 106
Tjänsteutlåtande 8 december 2016

Justerandes sign
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Dnr 2016-000106

Rättelse i renhållningstaxan
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällsbyggnadsnämnden föreslår
att kommunfullmäktige godkänner rättning av renhållningstaxan, enligt
tabell.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000009

Ny vatten- och avloppstaxa, fr o m 1 april 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa, enligt förslag 29 november
2016, att gällande från och med 1 april 2017.
__________________________________________________________
Bakgrund
En höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 9,4 % gjordes den 1 juli
2016 för att kompensera minskade intäkter och ökade kostnader.
Taxeökningen är föranledd av att kunna bibehålla samt utveckla
anläggningar och ledningsnät i godtagbart skick.
Dagens VA-taxa är till viss del otidsenlig och konstruerad för
schablondebitering, varför en delvis ny konstruktion och uppdatering av
innehållet är nödvändig.
Dagens VA-taxa följer ett index (KPI) som inte speglar de faktiska
kostnadsökningarna sedan 2008. Ett annat instrument behövs för att
realvärdessäkra VA-taxan och därför föreslås en uppräkning med upp till 4
% årligen baserat på aktuell kostnadsutveckling.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 24 januari 2017, § 13
Tjänsteutlåtande 29 november 2016
Förslag till ny va-taxa 29 november 2016
Förslag tom läggs på mötet samt de som yttrar sig
Gabriella Carlsson, S, föreslår avslag till punkten 2, i förslag till beslut.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Gabriella Carlssons, S, avslag till punkten
2, i förslag till beslut.
Ronny Karlsson, SD, föreslår avslag till punkten 2, i förslag till beslut.
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Dnr 2017-000009

Ny vatten- och avloppstaxa, fr o m 1 april 2017
_____
Ajournering för överläggningar begärs klockan 16.35-16.40.
_____
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)
Björn Hammarberg, M, föreslår avslag till punkten 2, i förslag till beslut.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till punkten 1, i förslag till beslut.
Maria Jacobsson, S, och Ove Norrman, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar ny VA-taxa enligt förslag 29 november 2016 att gälla från och med 1
april 2017. Kommunfullmäktige ger bemyndigande till samhällsbyggnadsnämnden för möjlighet till justering av VA-taxan med upp till 4 % per år.
Till det har på mötet kommit förslag om avslag till beslutspunkten 2 om att
kommunfullmäktige ger bemyndigande till samhällsbyggnadsnämnden för
möjlighet till justering av VA-taxan med upp till 4 % per år.
Ordförande kommer att fråga på beslutspunkterna 1 och 2, var för sig.
Efter fråga på punkten 1 finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
den.
Efter fråga på punkten 2 finner ordförande att kommunfullmäktige avslår
den.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2015-000272

Medlemskap av Åre kommun i Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att Åre kommun, från den 1 juli 2017, ingår i
ett utvidgat Jämtlands Gymnasieförbund med de förutsättningar som framgår av
genomförd utredning.
2. Upprättat förslag till konsortialavtal, reviderat den 16 november 2016,
godkänns.
3. Upprättat förslag till förbundsordning, reviderat den 11 november 2016,
godkänns.
4. Besluten 1-3 ovan gäller under förutsättning att Åre kommun och nuvarande
medlemskommuner i Jämtlands Gymnasieförbund fattar beslut med
samstämmigt innehåll och att Jämtlands Gymnasieförbund och Åre kommun
ingår verksamsamhetsöverlåtelseavtal.
5. Krokoms kommun uppdrar åt förbundets presidium att slutförhandla villkoren
med Åre kommun om överlåtelse av verksamheten, vilka ska dokumenteras i
skriftligt verksamhetsöverlåtelseavtal. Avtalet ska innehålla följande
huvudsakliga villkor:
a köpeskillingen för verksamheten ska uppgå till inventariernas bokförda
värden per tillträdesdagen med avdrag för upplupen semesterlöneskuld
avseende övertagen personal och med tillägg för Åre kommuns andel av
förbundets egna kapital;
b alla kostnader och intäkter som är kopplade till den överlåtna verksamheten
på helårsbasis 2017 ska bokföras i särskild ordning och redovisas, varvid en
avräkning ska ske per den 31 december 2017 där eventuellt över- eller
underskott belastas alternativt ska tillkomma Åre kommun. Presidiet ska
redovisa utfallet av förhandlingarna och ingånget avtal till Krokoms
kommun.
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Dnr 2015-000272

Medlemskap av Åre kommun i Jämtlands
Gymnasieförbund
Bakgrund
Åre kommun har ansökt om medlemskap i Jämtlands Gymnasieförbund.
Enligt gällande konsortialavtal har medlemmarna tidigare uttalat sig
principiellt positiva till en utökning av förbundet med de kommuner i länet
som vid bildandet valde att stå utanför. En förutsättning för utvidgningen är
att samtliga medlemmar är överens om villkoren för Åre kommuns inträde
och nödvändiga förändringar av förbundsordning och konsortialavtal.
Förslag till nytt konsortialavtal mellan den nya medlemskretsen samt
reviderad förbundsordning har utarbetats och godkänts vid ägarsamråd den
15 november 2016.
Underlag för beslut
Tjänstemannaförslag 2017-01-04
Utredning, daterad den 8 december 2015 (4 bilagor)
Nytt konsortialavtal reviderat den 16 november 2016
Ny förbundsordning, reviderad den 11 november 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundföraslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner att Åre kommun, från den 1 juli 2017, ingår i ett utvidgat Jämtlands
Gymnasieförbund med de förutsättningar som framgår av genomförd utredning
samt fyra ytterligare punkter.
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Dnr 2015-000272

Medlemskap av Åre kommun i Jämtlands
Gymnasieförbund
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Bräcke, Ragunda, Åre och Östersund kommuner
Jämtlands Gymnasieförbund

Justerandes sign
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Dnr 2017-000010

Gemensam rekryteringsstrategi för Räddningspersonal
i Beredskap, RiB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Krokoms kommun godkänner den framtagna rekryteringsstrategin
avseende Räddningstjänstförbundet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att utforma lämplig plan för att
tillgodose strategins intentioner

Bakgrund
Vid Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktionssammanträde 2016-03-08
beslutade direktionen att en rekryteringsstrategi för RiB-personal
(räddningstjänstpersonal i beredskap) ska utvecklas tillsammans med
medlemskommunerna.
Syftet med en gemensam rekryteringsstrategi är att skapa samsyn mellan
Räddningstjänstförbundet och medlemskommunerna om hur
rekryteringsarbetet ska bedrivas och vilken gemensam grundsyn som ska
finnas vid rekrytering av RiB-personal. Detta för att möjliggöra ett så
framgångsrikt rekryteringsarbete som möjligt, vilket krävs för att beslutad
beredskap på förbundets brandkårer ska kunna upprätthållas.
Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 1 februari 2017
Gemensam rekryteringsstrategi RiB, bilaga
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till förslaget.
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
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Dnr 2017-000010

Gemensam rekryteringsstrategi för Räddningspersonal
i Beredskap, RiB
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun
godkänner den framtagna rekryteringsstrategin avseende
Räddningstjänstförbundet. Kommundirektören får i uppdrag att utforma
lämplig plan för att tillgodose strategins intentioner.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jonas Törngren, kommundirektör
Kommunstyrelsens presidium
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Dnr 2016-000040

Integrationsstrategi
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige antar integrationsstrategin i sin helhet med följande
ändring i punkt 1.3 stycke 2. Första meningen skall vara:
”Valet att prioritera ökat deltagande i arbetslivet görs utifrån att det är
avgörande både för kommunens ekonomi, kommunens möjlighet till
kompetensförsörjning och för den enskildes livskvalitet och vilja att bo
kvar i kommunen.”

Bakgrund
Integrationsstrategin skall beskriva Krokoms kommuns inriktning för
integrationsarbete och tydliggöra vilka områden som skall prioriteras för att
stärka integration mellan befintliga och nya kommunmedborgare. Strategin
ska ge vägledning och stöd vid beslut och prioritering av befintliga resurser.
Handlingsplanen är en tjänstemannafråga där strategin kopplas till direkta
aktiviteter och ansvar med målsättning att förverkliga strategins innebörd.
Kommundirektören ansvarar för handlingsplaner varför den lyfts bort från
det politiska beslutet men kommuniceras vid kommunstyrelsens
sammanträde så att det finns möjlighet att komma med synpunkter innan
fastställande.
Underlag för beslut
Integrationsstrategi i Krokoms kommun, bilaga.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Malin Bergman, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Jan Englund, SD, yttrar sig.
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Dnr 2016-000040

Integrationsstrategi
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar integrationsstrategin i sin helhet med följande ändring i punkt 1.3
stycke 2. Första meningen skall vara: ”Valet att prioritera ökat deltagande i
arbetslivet görs utifrån att det är avgörande både för kommunens ekonomi,
kommunens möjlighet till kompetensförsörjning och för den enskildes
livskvalitet och vilja att bo kvar i kommunen.”
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden

Justerandes sign
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1 Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Kjell
Sundholm, KD, väljs Karl Komstedt, C.
2

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Niklas
Rhodin, S, väljs Carina Gran Hellberg, S.

3

Till ny 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter
Niklas Rhodin, S, väljs Jenny Pallin, S.

4

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Carina Gran
Hellberg, S, väljs Henrik Grundström, S.

5

Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Håkan Schüberg,
C, väljs Astrid Lönn Jern, C.

6

Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Astrid Lönn
Jern, C, väljs Andreas Karlsson, C.

7

Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden efter Leif Jönsson, C,
väljs Olof Wallgren, C.

8

Till ny 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden efter Leif
Jönsson, C, väljs Olof Wallgren, C.

9

Till ny ledamot i valnämnden efter Pia Söderback, MP, väljs Jan
Runsten, MP.

10 Till ny ledamot i Krokomsbostäder AB efter Stefan Nilsson, S, väljs
Yvonne Rosvall, S.
_________________________________________________________

Justerandes sign
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Kjell Sundholm,
KD, föreslås Karl Komstedt, C.
Efter fråga på att välja Karl Komstedt, C, till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Niklas Rhodin, S,
föreslås Carina Gran Hellberg, S.
Efter fråga på att välja Carina Gran Hellberg, S, till ny ledamot i barnoch utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Till ny 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Niklas
Rhodin, S, föreslås Jenny Pallin, S.
Efter fråga på att välja Jenny Pallin, S, till ny 2:e vice ordförande i barnoch utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Carina Gran
Hellberg, S, föreslås Henrik Grundström, S.
Efter fråga på att välja Henrik Grundström, S, till ny ersättare i barnoch utbildningsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Håkan Schüberg, C.
föreslås Astrid Lönn Jern, C.
Efter fråga på att välja Astrid Lönn Jern, C, till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Astrid Lönn Jern, C,
föreslås Andreas Karlsson, C.
Efter fråga på att välja Andreas Karlsson, C, till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunfullmäktige
det.
_____
Till ny ledamot i bygg- och miljönämnden efter Leif Jönsson, C,
föreslås Olof Wallgren, C.
Efter fråga på att välja Olof Wallgren, C, till ny ledamot i bygg- och
miljönämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Till ny 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden efter Leif
Jönsson, C, föreslås Olof Wallgren, C.
Efter fråga på att välja Olof Wallgren, C, till 1:e vice ordförande i byggoch miljönämnden finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
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Dnr 2017-000014

Valärenden
Till ny ledamot i valnämnden efter Pia Söderback, MP, föreslås Jan
Runsten, MP.
Efter fråga på att välja Jan Runsten, MP, till ny ledamot i valnämnden
finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____
Till ny ledamot i Krokomsbostäder AB efter Stefan Nilsson, S, föreslås
Yvonne Rosvall, S.
Efter fråga på att välja Yvonne Rosvall, S, till ny ledamot i
Krokomsbostäder AB finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller
det.
_____
Val som kommer upp senare
Ny ersättare i valnämnden efter Anton Nyqvist, MP
_____
Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anton Nordqvist, MP
_____
Kopia till
De valda
De som har sagt ifrån sig
Berörda nämnder m fl
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
Dnr 22
1 Socialnämnden: protokollsutdrag 161121, § 139, Rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2016
2 Krokomsbostäder AB: protokoll 161212
Dnr 28
3 Naboer AB: VD brev kvartal 4, 2016
Dnr KS 16/105
4 Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: informationsblad
december 2016
Dnr KS 16/122
5 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, IEF: information
inkommen 161222
Dnr KS 16/225
6 Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 170124, § 6, svar på
medborgarförslag – Öppen internetanslutning på samlingsplatsen
Magneten, Krokom
Dnr KS 16/290
7 Kommunstyrelsen: protokollsutdrag 170124, § 7, svar på
medborgarförslag – Digitala informationstavlor vid E14
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 2016/112
Motion – Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara
vegetarisk. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar
i fullmäktige senast i april 2017.
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
3

4

5

6

7

8

Justerandes sign

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. Kommundirektören och personalchefen har fått i uppdrag att
svara på motionen.
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.
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
9

Dnr KS 2016/178
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
10 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
11 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige
senast juni 2017.
Dnr 2016/213
12 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. Förslaget till
budgetberedningen innan svar.
Dnr 2016/222
13 Medborgarförslag – Laddstationer för mobiltelefoner, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

50(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 februari 2017
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
Dnr 2016/224
14 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.
Dnr 2016/223
15 Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms
centrum. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/218
16 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 2016/229
17 Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/232
18 Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017
Dnr 2016/237
19 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 2017-000054

Meddelanden
Dnr 2016-299
20 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
21 Motion - Sanering av kisaska. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast i november
2017.
Dnr 2016-236
22 Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016-243
23 Medborgarförslag - Gång- och skidbro över E14
(Brittsbo/Tysjöarna). Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016-247
24 Medborgarförslag - Fotbollsplan ovanpå dagvattenanläggningen på
Sånghusvallen. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
Dnr 2016-253
25 Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp snöskoterfrågan i Krokoms
kommun. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
Dnr 2016-263
26 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.
Dnr 2016-265
27 Medborgarförslag - Uppföljning av konsekvenser av
skolnedläggningen i Ytterån. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
Dnr 2016-255
28 Medborgarförslag - Kommunala feriejobb på fler lov än bara
sommarlovet. Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i april 2017.
Dnr 2016-200
29 Medborgarförslag - Användning av befintliga lokaler och moduler
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016-272
30 Medborgarförslag - Gång- och cykelbro mellan campingen och
Strandvägen, Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen
som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016-284
31 Medborgarförslag - Trapp till bassängen Änge badhus. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i februari 2017.
Dnr 2016-215
32 Medborgarförslag - Modernt föräldraskap. Förslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
Dnr 2016-294
33 Medborgarförslag - Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar.
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i april 2017.
Dnr 2016-297
34 Medborgarförslag - Hundrastgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2017.
Dnr 2016-310
35 Medborgarförslag – Utveckla och möjliggör ett blomstrande båtliv i
Krokomsviken. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige senast den 26 oktober 2017.
Dnr 2017-020
36 Medborgarförslag – Upphörande av fyrverkeriskjutningar. Förslaget
remitteras till bygg- och miljönämnden som själv beslutar i ärende
senast i september 2017.
Dnr 2017-033
37 Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den
26 oktober 2017.
Dnr 2017-046
38 Medborgarförslag – Affärslokal i Ås. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 27 april 2017.
Dnr 2017-045
39 Medborgarförslag – Wifi i skolan, till mobilerna. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i april 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000054

Meddelanden
Dnr 2017-048
40 Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige senast den 26 oktober 2017.
Dnr 2017-042
41 Medborgarförslag – Fler bussturer mellan Rödön och Östersund.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast den 27 april 2017.
Dnr 2017-056
42 Medborgarförslag – Belysning och skyltning vid
återvinningstationen i Änge, Offerdal. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet i september
2017.
Dnr 2017-069
43 Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i december 2017.
Dnr 2017-070
44 Medborgarförslag – Särskilt boende och ny skola i Krokom.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i december 2017.
Dnr 2017-073
45 Medborgarförslag – Fler bussar kvällstid och helger till och från Ås.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast den 27 april 2017.
Dnr 2017-068
46 Medborgarförslag – Bygg utegym vid elljusspåret i Ås nedanför
Jämtkrafthallen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Dnr 2017-081
47 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000055

Avslutning
Ordförande, Gunnar Hellström, C, tackar för dagens möte.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdeslista
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§9
§

L
L
L
(L)
L

Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

E

Ja

E

-

L

Ja

§

Anteckningar

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

Ja

Centerpartiet:
Maria Söderberg
Gunnar Hellström
Karin Wallén
Hans Åsling
Cristine Persson
Malin Bergman
Håkan Larsson
Andreas Axelsson
Lena Andersson (Örjan Ernehed)
Olle Arnsten
Bengt Nord
Tony Fick (Pär-Anders Andersson)
Karin Häggqvist
Olof Hedman
Örjan Ernehed
Kurt-Olov Göransson
Pernilla Jontegård
Urban Wiklund
Pär-Anders Andersson §§ 1-8
Jenny Haugskott

Ja
Ja
Ja

Kristdemokraterna:
Lena Persson
Michael Sandberg
Rune Mellergård

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdeslista (forts)
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Omröstningar
§9
§

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

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

E

Nej

E

Nej

E

Nej

L
(L)
L
L

Nej
Nej
Nej
Nej

§

Anteckningar

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

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

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

Omröstningar
§9
§

L
E

Ja

Jan Englund
Ronny Karlsson
Clas Sundbergh

L
(L)
L

Avstår
Avstår
Avstår

Vid upprop

34 L
8E

21 Ja
20 Nej
3 Avst
44

§

Anteckningar

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

Ja

Sverigedemokraterna

42

_______________________________________________________________________________________________________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande

