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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 89

Dnr 2016-000018

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Dagens föredragningslista godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

3(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 90

Dnr 2016-000003

Informationer
*

Förvärv av Rösta 2:12, del av Rösta 2:6 och 2:17, Ås, Blixt Antons
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, Tomas Nilsson, tf
samhällsbyggnadschef, Kenneth Karlsson, VD Krokomsbostäder AB

*

Markanvisningsavtal Sjövillan
Björn Torbjörnsson, ekonomichef, Tomas Nilsson, tf
samhällsbyggnadschef, Kenneth Karlsson, VD Krokomsbostäder AB

*

Ny vatten- och avloppstaxa, VA-taxa
Tomas Nilsson, tf samhällsbyggnadschef och Christer Thand, VA-chef

*

Ändringar i renhållningstaxan
Tomas Nilsson, tf samhällsbyggnadschef och Oscar Aspman, chef för
renhållningen

*

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård
Kenneth Österberg, kvalitetskontroller

*

Rambudget 2017, plan 2018-2019
Maria Söderberg, C, och Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Avtal Medborgarlöften
Jonas Törngren, kommundirektör

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 91

Dnr 2016-000099

Rambudget 2017, plan 2018-2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar rambudget för 2017, plan 2018-2019, inklusive:
a.

Skattesatsen för 2017 skall vara oförändrad 22,17 kronor.

b.

Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2017

-

Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning 2017.

-

Ha rätt att uppta nya lån till en nivå av totalt 333,2 mnkr.

-

Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr.

-

Få öka utlåningen med högst 1 mnkr.

c.

Tidplan för det fortsatta budgetarbetet inför 2017 enligt förslag (se
bakgrund).

Deltar inte i beslutet
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Peter Grundström, S, Erika Öhlin, S,
Birger Backlund, S, och Jörgen Blom, V, deltar inte i beslutet.
_____
Bakgrund
Rambudget för 2017, plan 2018—2019 innehåller bland annat skattebeslut
för år 2017. Enligt kommunallagen skall ett tydligt beslut om skattesats
finnas för respektive år.
Budgeten innehåller även budgeterad skuldsättning inklusive eventuell
nyupplåning av långfristiga skulder. Kommunens långivare ställer som krav
att det tydligt skall framgå i beslut, vilket tak för långfristig upplåning som
finns för respektive år, samt på vilket sätt denna låneskuld får administreras.
I övrigt ska rambudgeten i sin helhet, inklusive ekonomiska ramar, direktiv
och uppdrag anses gälla i och med att beslutet tas i kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 91 (forts)

Dnr 2016-000099

Rambudget 2017, plan 2018-2019
Tidplan för det fortsatta budgetarbetet:
Nämnderna ska vid sina respektive oktobersammanträden besluta om sin
detaljbudget för 2017. Inom ramen för detta beslut ska nämnden även besluta
om mål kopplade till de resultatindikatorer som anges i
rambudgetdokumentet. Dessa mål utgör sedan efter beslut i
kommunstyrelsen (november) och komunfullmäktige (december)
”Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning” enligt Kommunallagens
krav.
Underlag för beslut
Rambudget 2017, plan 2018-2019, samverkanspartierna, maj 2016
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till samverkanspartiernas, Centerpartiets,
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas, förslag till rambudget
2017, plan 2018-2019.
Beslutsgång
Det finns ett förslag till rambudget från samverkanspartierna.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

6(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 92

Dnr 2016-000144

Strategi för tillväxt och service
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram strategiunderlag för tillväxt och service, för slutrapport i kommunstyrelsen
senast den 5 oktober 2016.
2

Kostnaden tas inom ramen för kommunledningsförvaltningen.

3

Kommundirektören rapporterar löpande till kommunstyrelsen.
_______

Bakgrund
Krokoms kommun står inför stora utmaningar den närmaste perioden och
omvärldens förväntningar och krav på kommunens tjänster ökar i takt med
att kommunen växer
I budgetdokument 2017 står följande:
”För att uppnå en hållbar tillväxt och utveckling i Krokoms kommun lägger
vi grunden för ett tillväxtprogram som påbörjas nu till hösten 2016 och
färdigställs under planperioden. Tillväxtprogrammet baseras på ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet och inleds med en befolkningsanalys, en
bostadsförsörjningsplan samt en lokalförsörjningsplan.”
För att bättre kunna förutse och möta dessa förväntningar, från både
näringsliv, skola och barnomsorg, vård och omsorg samt enskilda
medborgare måste en långsiktig strategi för tillväxt och service mejslas fram.
Strategin bör belysa och väva samman exempelvis befolkningsutveckling,
bostadsplanering, lokalförsörjning, markexploatering, tillväxtsområden,
glesbygdsområden, integration, service och ekonomiska konsekvenser.
För ändamålet bör extern konsult med vana av analyser och framtagande av
tillväxtstrategier anlitas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 92 (forts)

Dnr 2016-000144

Strategi för tillväxt och service
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, föreslår bifall till grundförslaget.
Jan Runsten, MP, föreslår bifall till grundförslaget.
Björn Hammarberg, M, föreslår i ändring att första beslutspunkten ändras till
”Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram strategiunderlag för, tillväxt och service, för slutrapport i kommunstyrelsen senast
den 5 oktober 2016.”
Björn Hammarberg, M, föreslår att en tredje beslutspunkt läggs till om att
”Kommundirektören rapporterar fortlöpande till kommunstyrelsen.”
Jörgen Blom, V, Maria Jacobsson, S, Hans Åsling, C, Jannike Hillding, M,
och Karin Wallén, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
uppdrar till kommundirektören att ta fram en strategi för tillväxt och service
för beslut i kommunstyrelsen senast den 5 oktober 2016. Kostnaden tas inom
ramen för kommunledningsförvaltningen.
Till det har kommit ett ändringsförslag om att första beslutspunkten ändras
till ”Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram strategiunderlag för, tillväxt och service, för slutrapport i kommunstyrelsen senast
den 5 oktober 2016.”
Det har även kommit förslag om en tredje punkt om att kommundirektören
rapporterar löpande till kommunstyrelsen.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget, sedan på
tilläggsförslaget och sist frågar han på grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 92 (forts)

Dnr 2016-000144

Strategi för tillväxt och service
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Alla förvaltningar
Kommunstyrelsen, bevakning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 93

Dnr 2016-000108

Ny vatten- och avloppstaxa, VA-taxa
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare beredning i
samhällsbyggnadsnämnden den 7 juni 2016.
______________________________________________________________

Bakgrund
En höjning av VA-taxan är nödvändig för att bland annat kompensera för
minskade intäkter på grund av installation av vattenmätare. Totalt beräknas
intäktsbortfallet bli 3 200 000 kronor per år när alla vattenmätare är
installerade.
Enhetens balanserade underskott på ca 900 000 kronor beror på de minskade
intäkterna, vilket måste tas igen.
Föreslagen höjning, på uppdrag av samhällsbyggandsnämnden, innebär en
intäktsökning med ca 1 750 000 kronor/år för bruknings-avgifterna. Det
kommer att ge ett kortsiktigt andrum, men inte täcka hela intäktsbortfallet
eller räcka till att ta igen det balanserade underskottet.
Vidare har kostnaderna för drift och underhåll ökat och fortsätter att öka,
vilket innebär att en höjning av VA-taxan är nödvändig.
En stor del av va-anläggningarna och ledningsnätet är föråldrade och ett stort
förnyelsebehov finns, vilket kommer att leda till kraftigt ökade
kapitaltjänstkostnader.
Avdelningen har arbetat hårt de senaste åren med att sänka kostnaderna inom
alla verksamhetens delar och har därmed lägre kostnader år 2015 än år 2008.
Sänkningen av kostnaderna räcker dock inte för att möta intäktsbortfallet och
de ökade kostnaderna. Eftersom det under längre tid pågått ett arbete med att
sänka kostnaderna ser vi små eller inga möjligheter till en fortsätt minskning
av kostnaderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 93 (forts)

Dnr 2016-000108

Ny vatten- och avloppstaxa, VA-taxa
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 det faktiska kostnadsökningarna sedan 2008. Ett annat instrument
behövs för att realvärdessäkra VA-taxan.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 mars 2016
Ny VA-taxa 18 mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att VA-taxan återremitteras för ytterligare
beredning i samhällsbyggnadsnämnden den 7 juni 2016.
Maria Jacobsson, S, och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsens presidium som föreslår att
kommunfullmäktige antar ny VA-taxa från och med juli 2016. VA-taxan
justeras med 4 % per år under en period av fyra år.
Till det har kommit förslag om att ärendet ska återremitteras för ytterligare
beredning i samhällsbyggnadsnämnden den 7 juni 2016.
Ordförande kommer först att fråga på det formella förslaget om återremiss.
Efter fråga på om ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning i
samhällsbyggnadsnämnden finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 94

Dnr 2016-000106

Ändringar i renhållningstaxan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar föreslagna ändringar i renhållningstaxan.
2

Kommunfullmäktige ger bemyndigande till att samhällsbyggnadsnämnden får möjlighet till justering av renhållningstaxan upp till Avfall
Sveriges branschindex för hushållsavfall respektive slamtömning.

3 Taxeändringarna gäller från och med den 1 januari 2017.
______________________________________________________
Bakgrund
Avgifterna i kommunens renhållningstaxa är oförändrade sedan 2009. De
kostnadsökningar som drabbat verksamheten sedan dess har mot-verkats
genom effektiviseringar och sparsamhet. Under 2015 redovisade dock
renhållningsenheten ett underskott på ca 2 %. Underskottet väntas öka
kommande år till följd av ökade drift- och kapitaltjänstkostnader.
De satsningar som nu genomförts, främst inom ÅVC-verksamheten
(återvinningscentraler) är kostnadsdrivande. Investeringarna från 2015 till
2017 på totalt 23 000 000 kronor genererar kapitaltjänstkostnader på ca
1 600 000 kronor per år. Även driftskostnaderna väntas öka kraftigt
kommande år; 500 000 – 1 000 000 kronor beroende på nationella politiska
beslut, till exempel avfallsskatt, insamlingsansvar för förpackningar m m.
För att förenkla och göra taxan rättvis föreslås att kunder i småhus och
fritidshus betalar samma fasta avgift 600 kronor per år. Vidare höjs avgiften
per kärltömning med ca 5 %. Den genomsnittliga höjningen blir 5,4 %.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2016
Taxeförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

12(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 94 (forts)

Dnr 2016-000106

Ändringar i renhållningstaxan
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar föreslagna ändringar i renhållningstaxan. Kommunfullmäktige ger
bemyndigande till att samhällsbyggnadsnämnden får möjlighet till justering
av renhållningstaxan upp till Avfall Sveriges branschindex för hushållsavfall
respektive slamtömning. Taxeändringarna gäller från och med den 1 januari
2017.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 95

Dnr 2016-000111

Krokomsbostäder AB anhåller om förvärv av Rösta
2:12, 2:16, del av Rösta 2:6 och 2:17, Ås, Blixt Antons
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige försäljer Rösta 2:12, 2:16, del av Rösta 2:6 och
2:17, Ås, Blixt Antons till Krokomsbostäder AB.
2

Köpeskillingen fastställs efter extern värdering.

____________________________________________________________
Jäv
Hans Åsling, C, Maria Jacobsson, S, Peter Grundström, S, och Jan Runsten,
MP, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har idag i stort sett inga hyresvakanser vilket kan
jämföras med år 2010 då bolaget hade cirka 55 tomma lägenheter. Det råder
bostadsbrist och fokus ligger på nybyggnation av hyresrätter.
I Ås planeras för ytterligare bostäder vid kvarteret Freja med cirka 60 nya
hyreslägenheter. Vid aktuellt område finns det kommunala planområdet
”Blixt-Antons” med en gällande detaljplan som medger 2-3 våningshus.
För att genomföra sammanhållen byggnation av hyresrätter över tid i
centrala Ås framställer Krokomsbostäder AB om att få förvärva Rösta 2:12,
2:16, del av Rösta 2:6 och 2:17 i enlighet med gällande detaljplan från den
14 juni 2007.
Krokomsbostäder AB föreslår att köpeskillingen för aktuella områden
fastställs med extern värdering.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 95 (forts)

Dnr 2016-000111

Krokomsbostäder AB anhåller om förvärv av Rösta
2:12, 2:16, del av Rösta 2:6 och 2:17, Ås, Blixt Antons
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att köpeskillingen fastställs efter extern
värdering.
Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, och Birger Backlund, S,
yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från Krokomsbostäder AB om att få förvärva Rösta
2:12, 2:16, del av Rösta 2:6 och 2:17, Ås, Blixt Antons. Till det har kommit
förslag om att köpeskillingen fastställs efter extern värdering.
Ordförande kommer först att fråga på tillägget om köpeskillingens
fastställande och sedan frågar han på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om köpeskillingen ska fastställas efter extern värdering finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 96

Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige höjer taket i maxtaxan för hemtjänst i ordinärt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård.
2

Reglerna för avgifter inom äldreomsorgen tillämpas från och med den
1 juli 2016, enligt 8 kap §5 Socialtjänstlagen.

____________________________________________________________
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Peter Grundström, S, Erika Öhlin, S,
Birger Backlund, S, och Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för eget
förslag.
_____
Bakgrund
Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskydden i 8 kap. 5§
socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att
ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per
månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak.
Högsta avgift för 2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst i ordinärtoch särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och
1 854 kronor per månad för bostad i särskilt boende som inte omfattas av
hyreslagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av
prisbasbeloppet.
Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av
ändringen öka med som mest 2 640 kronor per år. Kommunernas intäkter
beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor per år. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 96 (forts)

Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Det så kallade kommunala utjämningsbidraget kommer för 2016 att minska
med 148 miljoner kronor per år. Ekonomikontoret i Krokom har beräknat att
Krokoms kommun kommer att förlora 220 000 kronor i utjämningsbidrag på
årsbasis. Krokoms kommun kan vid en förändring av max taxan öka intäkten
med 300 696 kronor per år. Kommunen kan således, med förändringen i max
taxan, kompensera sig fullt ut för förändringen i utjämningsbidraget.
Nedanstående beräkningen är gjord med april månad 2016, som
utgångspunkt. De personer som inte har avgiftsutrymme, pensionärer med
låga pensioner, kommer inte att få högre avgift.
Beräkningen är gjord på 85 personer och som betalade max taxa 1 772 kr i
april 2016 för hemtjänst. Skulle samma personer betala enligt den nya max
taxan 1 990 kr, innebär det en ökad intäkt med 18 530 kr per månad eller 222
360 kr per år.
Beräkning är gjord på 24 personer och som betalade max taxa 1 772 kr i
april 2016 för särskilt boende. Skulle samma personer betala enligt den nya
max taxan 2 004 kr, innebär det en ökad intäkt med 6 528 kr per månad eller
78 336 kr per år.
En tillämpning av de nya reglerna i socialtjänstlagen för avgiftsuttag, innebär
för Krokoms kommun att avgiftsintäkterna inom äldreomsorgen kommer att
öka med 300 696 kr/år.
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:
+Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= Avgiftsutrymme
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Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Den enskilde betalar aldrig mer för service, vård- och omsorg än sitt
avgiftsutrymme.
De pensionärer som har låga pensioner och inte har något avgiftsutrymme
berörs inte av en höjning av taket i maxtaxan.
Som bilaga till ärendet finns förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
2001:453 avseende höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen
(2001:453) 8 kap. 5§ från och med den 1:a juli 2016.
I socialtjänstlagen 8 kap. § 9 finns följande text:
”Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar
avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående
underrättelse, om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet. En
ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då
anledning till ändring har uppkommit.
En ändring av avgiften skall dock gälla från och med den månad under
vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om
förhållandena avser hela den månaden. Lag (2001:847). ”
Ovanstående ska förstås på det sättet att högkostnadsskyddets nivå är kopplat
till prisbasbeloppet. Det betyder att högkostnadsskyddets nivå följer
utvecklingen av prisbasbeloppet. Avser kommunen att tillämpa reglerna i
socialtjänstlagen på det sätt som kommunen har rätt till, behöver inte
kommunen hantera frågan om höjning eller sänkning av högkostnadsskyddet
i kommunfullmäktige varje gång det sker en förändring i prisbasbeloppet.
Vad som därutöver redovisas i § 9 är att ”Avgiften får ändras utan
föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar i
prisbasbeloppet.
Emellertid bör det betraktas som angeläget att informera berörda om att de
avgifter som tas ut enligt 8 kap. §5 SoL följer årets aktuella prisbasbelopp
(2016 44 300kr).
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Dnr 2016-000135

Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 maj 2016
Bilaga 1. Promemorians lagförslag
Bilaga 2. Sveriges kommuner och landsting- Avgifter inom äldreomsorgen,
sida 1 av 2.
Bilaga 3. Statistik rapport
Förslag som läggs på mötet
Erika Öhlin, S, föreslår avslag till grundförslaget då minskningen av
utjämningsbidraget bör fördelas på alla förvaltningar inom kommunen. Det
är orimligt att en särskild grupp kommunmedborgare ska betala mer för att
täcka upp det minskade statsbidraget.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Erika Öhlins, S, förslag till avslag.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Erika Öhlins, S, förslag till avslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till grundförslaget
Maria Söderberg, C, och hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
höja taket i maxtaxan från och med 1 juli 2016 för avgifter enligt 8 kap. 5 §
socialtjänstlagen. Till det har kommit förslag om avslag till grundförslaget
då minskningen av utjämningsbidraget bör fördelas på alla förvaltningar
inom kommunen. Det är orimligt att en särskild grupp kommunmedborgare
ska betala mer för att täcka upp det minskade statsbidraget.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
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Höjd maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_______

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000116

Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet
Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för
Samordningsförbundet i Jämtlands län.
2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet
för styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.

Bakgrund

Årsredovisning för 2015 har överlämnats till parterna.
Årets ekonomiska resultat uppvisar ett underskott uppgående till -618 335
kronor.
Förbundets strategi är att det egna kapitalet ej skall överstiga den nivå som
staten kräver (max 20% av budgeterade intäkter) i den nya
fördelningsmodellen som trädde i kraft för 2016 för att få ”full” tilldelning
av statliga medel. 2015 års resultat på -618 335 kronor innebär att det egna
kapitalet uppgår till 488 457 kronor.
2015 års resultat ligger i nivå med budget och inga större avvikelser kan
noteras.
Enligt revisionsberättelsen har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker också att styrelsen och dess
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 16 maj 2016
Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet Jämtlands län
Revisionsberättelse
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Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet
Jämtlands län
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess enskilda
ledamöter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000133

Remiss - Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen motsätter sig starkt föreslagen nedsättning av
hastigheten på E14 och besvarar enligt nedanstående.
2. Hastighetsgränsen för väg 340 Krokom-Tulleråsen-Lillholmsjö ska höjas
från 80 kilometer till 90 kilometer i timmen.
3. Korsningen Storgårdsvägen på väg 339 mot Föllinge sänks till 60
kilometer i timmen.
4. Utöver ovanstående exempel finns ytterligare vägar där motsvarande
översyn bör göras.

Bakgrund
Krokoms kommun har tagit del av rapport från Trafikverket angående
”Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard Jämtland län”.
Remissvar
Krokoms kommun motsätter sig starkt förslaget om sänkt hastighet på
sträckan E14 Krokom-Järpen.
För kommunen/regionen, som till stora delar utgörs av landsbygd, är goda
vägkommunikationer i form av god tillgänglighet och rimliga restider
avgörande för den lokala arbetsmarknaden samt utvecklingen och därmed
regionens framtida överlevnad. I takt med att regionens vägnät successivt
fått sänkta hastigheter har också urbaniseringen ökat.
Med de föreslagna hastighetssänkningarna kommer avstånden, tidsmässigt,
att ytterligare öka vilket direkt påverkar möjligheterna negativt att vända
flyttströmmarna, ge befolkningen drägliga levnadsvillkor, locka
företagsetableringar och gynna besöksnäringen.
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Remiss - Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard
Remissunderlaget saknar dessutom stöd för att de föreslagna åtgärderna
faktiskt ger, i praktiken, de effekter som Trafikverkets modeller
prognostiserar. Vidare saknas uppgift om den aktuella olycksstatistiken för
berörda vägsträckor – är olycksstatistiken så pass hög att den i praktiken går
att minska ytterligare?
En påtaglig risk som inte kan försummas är risken att respekten för
hastighetsbegränsningarna vid skolor, i bostadsområden, tätorter,
vägkorsningar m m – där folk vistas och riskerna är som störst – överskrids.
Det är alltså risk att de liv som eventuellt sparas längs de föreslagna
vägsträckorna mångfalt överskrids på mer trafiksäkerhetsmässigt kritiska
delar av vägnätet.
E 14 föreslås få sänkt hastighet från idag 90 km/tim till 80 km/tim mellan
Krokom och Järpen. Denna sträcka omfattar 46 km. Efter E14 är det
betydande trafik efter denna sträckning både i arbetspendling främst in mot
Östersund men även ett stort turiststråk under stora delar av året.
E 14 ingår i transeuropeiskt transportnätverk (TEN-T vägnätet) och finns
även med som funktionellt prioriterat vägnät (FPV). I Jämtland ingår den
sträckan i Jämtlandstråket som ska vara prioriterat, med mål om kortare
restider, och utökning av kollektivtrafiken. Genom kortare restider blir
området större där människor och företag kan bo och verka vilket gynnar
utvecklingen i kommunen/regionen och stråket. Restiderna är viktiga i vår
kommun med långa avstånd. Av de sträckor i FPV i Jämtland som bedöms få
sänkt hastighet är sträckan Krokom –Järpen den som har högst antal fordon
per dygn (f/d).
Sträckan ingår också i projekt Mittstråket, med investeringar i väg och
järnväg efter stråket från Sundsvall till Duved, även i det projektet är restider
för både person och gods en prioriterad fråga.
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Remiss - Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard
Sträckan i sig har på delar siktröjts, räfflad mittlinje, det finns flera
fartkameror, automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). Sträckan har försetts
med viltstängsel, samt sidoområdesåtgärder. Vad vi vet har inte sträckan
höga olyckstal eller mötesolyckor med svåra skador till följd.
Det finns behov av investeringar efter E 14 för att höja hastigheter med hög
säkerhet, säkerheten vid höga hastigheter samt för att utveckla intilliggande
områdena omkring. Vi har i Krokoms kommunen en korsning efter E 14 som
kommer att bli ett trafikproblem, med etablering av industri och företag vid
Åsbacken.
Krokoms kommun förväntar sig att åtgärder avseende säkerhet och
framkomlighet i korsningen E14- väg 744 får högsta prioritet.
Kommunen ser stora risker med den trafikökning med personbilar och med
tung trafik som vi vet kommer att ske redan under 2016.
En passage över E14 för oskyddade trafikanter bör genomföras då allt fler
boende och företag flyttar in i södra Åsbygden, Sånghusvallen och Brittsbo.
Underlag för beslut
Remissvar 17 maj 2016
Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser, Trafikverket
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att andra och tredje stycket i bakgrunden
byts ut mot följande:
Krokoms kommun motsätter sig starkt förslaget om sänkt hastighet på
sträckan E14 Krokom-Järpen.
För kommunen/regionen, som till stora delar utgörs av landsbygd, är goda
vägkommunikationer i form av god tillgänglighet och rimliga restider
avgörande för den lokala arbetsmarknaden samt utvecklingen och därmed
regionens framtida överlevnad. I takt med att regionens vägnät successivt
fått sänkta hastigheter har också urbaniseringen ökat.
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Remiss - Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard
Med de föreslagna hastighetssänkningarna kommer avstånden, tidsmässigt,
att ytterligare öka vilket direkt påverkar möjligheterna negativt att vända
flyttströmmarna, ge befolkningen drägliga levnadsvillkor, locka
företagsetableringar och gynna besöksnäringen.
Remissunderlaget saknar dessutom stöd för att de föreslagna åtgärderna
faktiskt ger, i praktiken, de effekter som Trafikverkets modeller
prognostiserar. Vidare saknas uppgift om den aktuella olycksstatistiken för
berörda vägsträckor – är olycksstatistiken så pass hög att den i praktiken går
att minska ytterligare?
En påtaglig risk som inte kan försummas är risken att respekten för
hastighetsbegränsningarna vid skolor, i bostadsområden, tätorter,
vägkorsningar m m – där folk vistas och riskerna är som störst – överskrids.
Det är alltså risk att de liv som eventuellt sparas längs de föreslagna
vägsträckorna mångfalt överskrids på mer trafiksäkerhetsmässigt kritiska
delar av vägnätet.
Maria Jacobsson, S, föreslår att:
Hastighetsgränsen för väg 340 Krokom-Tulleråsen-Lillholmsjö ska höjas
från 80 kilometer till 90 kilometer i timmen.
Korsningen Storgårdsvägen på väg 339 mot Föllinge sänks till 60 kilometer i
timmen.
Maria Söderberg, C, föreslår att utöver ovanstående exempel finns
ytterligare vägar där motsvarande översyn bör göras.
Erika Öhlin, S, Karin Wallén, C, och Lena Persson, KD, yttrar sig
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Remiss - Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besvara
remissen med föreslagen text. Till det har tillkommit ändringsförslag om att
byta ut andra och tredje stycket i remissvaret samt tre ytterligare
tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändring- och tilläggsförslagen. Sedan
frågar han på remissvaret i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändrings- tilläggsförlagen var för sig finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter fråga på remissvaret i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Trafikverket hastighetsanpassning@trafikverket.se
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
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Statlig medfinansiering 2017, Trafikverket
Kommunstyrelsens beslut
1 I näst sista stycket stryks ”t ex på Rödön och i Alsen”.
2

Kommundirektören får i uppdrag att formulera ansökningarna utifrån
kommunstyrelsens direktiv.

Bakgrund
Möjlighet finns nu för kommuner att söka statligt stöd för medfinansiering,
för trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter, samt åtgärder
för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.
I södra delarna av Ås finns Sånghusvallen som är en del av kommunen som
ökar med antal bofasta. Stadsbussarna gör en linje översyn och kommer att
börja trafikera Sånghusvallen from 2018, med elbussar. Därför behöver vi
bygga om en busshållplats och även göra en helt ny inklusive väderskydd i
området för att göra stadsbussarna tillgängliga för området.
Uppskattad kostnad för detta är 600 000 kronor.
I Krokoms centrum behöver trafik och parkeringssituationen ses över, för att
skapa bättre tillgänglighet till handeln och säkrare trafikmiljöer för boende
och besökare.
Vi har även i anslutning till detta en skolbilshållplats vid Hissmoskolan som
inte fungerar optimalt. Det är mycket trafik vid morgon och eftermiddag.
Iordningställande av säker gång väg för eleverna från ny
upphämtnings/avsläppnings plats vid Blomstergården beräknas kosta ca
50 000 kr.
Vi har ett antal önskemål om nya väderskydd, samt upprustning av befintliga
väderskydd. Väderskydd kostar ca 20 000 kronor /st inklusive mark arbete
och vi har 10-20 stycken runt om i kommunen som behöver underhållas
alternativt bytas ut.
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Statlig medfinansiering 2017, Trafikverket
Behov som vi ser framåt är bland annat investeringar i Nälden. Det är
framförallt anslutningsväg och pendelparkering som kommer att behöva
anläggas för det kommande tågstoppet .
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 maj 2016
Statlig medfinansiering för år 2017. Trafikverket TRV 2016/4150
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, föreslår att ”t ex på Rödön och i Alsen” stryks i näst sista
stycket.
Maria Jacobsson, S, föreslår att kommundirektören får i uppdrag att
formulera ansökningarna utifrån kommunstyrelsens direktiv.
Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, och Birger Backlund, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som har lagts på mötet om att kommundirektören får i
uppdrag att formulera ansökningarna utifrån givna direktiv. Till det har
kommit förslag om att ”t ex på Rödön och i Alsen” stryks i näst sista stycket.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar han
på förslag om att ge kommundirektören i uppdrag att formulera
ansökningarna.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på om kommundirektören ska ges i uppdrag att formulera
ansökningarna finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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Statlig medfinansiering 2017, Trafikverket
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
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Dnr 2015-000212

Motion - Ökad trafiksäkerhet på Tängvägen (613) i Ås
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med nedanstående.
2

Stycke fyra i bakgrunden stryks.
____

Bakgrund
Kommunen delar uppfattningen att det finns brister i trafiksäkerheten för,
framför allt oskyddade trafikanter, längs Tängvägen i Ås.
Problemen har ökat efter det att väglyset släckts ned.
Vägen är hårt trafikerad, vilket bland annat kan förklaras med att Birka som
är en stor arbets-/utbildningsplats, trafikerar vägen från Åsvägen fram till
Birkavägen.
Kommunens möjlighet att påverka så att åtgärder kan vidtas är precis som
förslagsställaren anger, att ”sätta upp Tängvägen på kommunens
prioriteringslista.”
Ny planeringsperiod för Länstransportplan avser perioden 2018-2029.
Arbetet med denna kommer sannolikt att påbörjas under 2016.
Regionerna/länen har uppdraget att ta fram planen och arbetet kommer som
tidigare att ske i nära samarbete med kommunerna. Krokoms kommun
kommer att prioritera objekt och sedan sker en sammanvägning för länet
som helhet.
De nya Länstransportplanerna förväntas fastställas av regeringen våren 2018.
Åsbygdens planerade utveckling, med stöd i förslaget till Fördjupad
översiktsplan, innebär att fler människor kommer att bo i Ås. Det finns
därför starka skäl att peka ut förbättringsåtgärder vad gäller säkerhet och
framkomlighet i de centrala delarna av Ås. Tängvägen är idag är en sträcka
som enligt kommunen ska prioriteras i kommande arbete inom
Länstransportplanen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 100 (forts)

Dnr 2015-000212

Motion - Ökad trafiksäkerhet på Tängvägen (613) i Ås
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, föreslår att fjärde stycket i bakgrunden stryks.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen.
Björn Hammarberg, M, och Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen besvaras. Till
det har kommit bifall till motionen. Det har även kommit förslag om att
stryka fjärde stycket i bakgrunden.
Ordförande kommer först att fråga på förslag om att stryka fjärde stycket i
bakgrunden och sedan frågar han på grundförslaget mot bifall till motionen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändring i bakgrunden finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 101

Dnr 2016-000076

Motion - Underlätta och stimulera rekrytering av
deltidsbrandkår
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen från Vänsterpartiet angående
rekrytering till deltidsbrandkåren med att i strategiarbetet för
personalförsörjning inom Krokoms kommun ska samverkan ske med
räddningstjänstförbundet som beskrivs i särskilt yttrande.

Bakgrund
Vänsterpartiet, genom Jörgen Blom, har lämnat en motion till
kommunfullmäktige 2016-02-24 om att underlätta och stimulera rekrytering
av deltidsbrandkår.
Enligt motionären råder en akut brist på räddningstjänstpersonal. Bristen är
inte bara inom Krokoms kommun utan inom hela räddningstjänstförbundet.
Jörgen Blom anser att det är viktigt att kommunen tar tag i detta och kommer
med kreativa lösningar tillsammans med räddningstjänstförbundet,
deltidsbrandmännen, medborgarna och näringslivet för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för en god rekryteringsbas till räddningstjänsten.
Personalchefen framför i yttrande att det finns behov av att ta nya tag
omkring personalförsörjningen för många yrkesområden inom kommunen
och att en strategi för personalförsörjning ska utarbetas. Vid
kommunfullmäktige den 24 februari informerade räddningschefen om
behovet av att fördjupa samarbete med kommunen angående rekrytering av
personal.För att i strategiarbetet även ta hänsyn till behovet av att rekrytera
deltidsbrandkår inbjuds räddningstjänstchefen till kommunchefens
ledningsgrupp för dialog om samverkan m m. Då frågan om rekrytering av
deltidsbrandkår är aktuell för kommunerna i övrigt inom regionen tar
kommundirektören respektive personalchefen frågan till forumen med sina
respektive kollegor i Jämtland/Härjedalen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 101 (forts)

Dnr 2016-000076

Motion - Underlätta och stimulera rekrytering av
deltidsbrandkår
Underlag för beslut
Motion - Underlätta och stimulera rekrytering av deltidsbrandkår
Yttrande från personalchefen i motionen 16 maj 2016
Tjänsteutlåtande i motionen 16 maj 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen.
Maria Jacobsson, S, Rolf Lilja, S, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att motionen besvaras. Till
det har kommit förslag till bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen ger bifall till motionen.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

34(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 102

Dnr 2014-000361

Fördjupad översiktsplan Åsbygden, förlängd
samrådstid
Kommunstyrelsens beslut
1 Samrådstiden för ”Fördjupad översiktsplan, Åsbygden, förlängs till den
9 september 2016”.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 23 mars 2016 beslutade kommunstyrelsen att skicka ”Fördjupad
översiktsplan på samråd, enligt Plan- och Bygglagen 3 kap 9§.
Samrådstiden föreslås att förlängas till den 9 september 2016.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att samrådstiden för ”Fördjupad
översiktsplan Åsbygden” förlängs till den 9 september 2016.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 103

Dnr 2016-000020

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 14/267
1 Tilläggsavtal till Avtal Artvise Kundtjänst
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 104

Dnr 2016-000047

Meddelanden
Dnr KS 15/118
1 Styrgrupp Funktionella Mittstråket: 160427, minnesanteckningar
Dnr KS 15/227
2 Östersunds kommun, Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 160428, §
78, Gemensamma mål avseende Jämtlandsstråket
Dnr KS 16/006
3 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 160509
4 SmåKom: 160427, nyhetsbrev

Dnr KS 16/008

Dnr KS 16/086
5 Östersunds kommun, Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 160428, §
49, Årsredovisning 2015 – Jämtlands Räddningstjänstförbund
Dnr KS 16/090
6 Östersunds kommun, Kommunfullmäktige: protokollsutdrag 160428, §
48, Årsredovisning 2015 – Jämtlands Gymnasieförbund
Dnr KS 16/105
7 Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: 160415, styrelseprotokoll
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

37(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 105

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
A

B

C

D

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 15/211
Motion – Simundervisning för vuxna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
Dnr KS 15/212
Motion - Ökad trafiksäkerhet, Tängvägen i Ås
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i juni 2016.
Dnr KS 15/274
Motion – Gratis resande i länet för alla barn, även funktionshindrade.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige
senast i april 2016. Motionen återremitterades vid fullmäktige den 27
april 2016.
Dnr KS 15/321
Motion Mät skolelevers sjukfrånvaro
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast den 7 december 2016.
Dnr KS 16/015
Medborgarförslag – Översyn av upptagningsområde för skolbarn i
Lundsjön.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast vid sitt möte den 7 juni 2016.
Dnr KS 16/046
Motion – Förskola med inriktning djur och natur.
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i
fullmäktige senast i februari 2017.
Dnr KS 16/075
Motion – Återinförande av verksamheten personliga ombud.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande i fullmäktige
senast i februari 2017.

Utdragsbestyrkande

Sida

38(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 105 (forts)

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
H

I

J

K

L

Dnr KS 16/076
Motion – Underlätta och stimulera rekrytering av deltidsbrandkår.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande 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.
Dnr KS 2016/117
Motion – Inför IT-kunskap och programmering som ett
utbildningsmoment från mellanstadiet upp till högstadiet i Krokoms
kommuns skolor. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för svar i fullmäktige senast den 28 september 2016.
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
M 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-25
Kommunstyrelsen

Ks § 105 (forts)

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
N

Justerandes sign

Dnr KS 2016/067
Medborgarförslag – Mötesplats i centrala Krokom där människor i olika
åldrar kan mötas för olika aktiviteter och gemenskap.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för svar i
fullmäktige senast den 26 oktober 2016.
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