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Godkännande/förändringar av föredragsningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Dagens föredragningslista godkänns.
_____
Ajourneringar
Kommunstyrelsen ajournerar sig för partigrupper och lunch klockan 11.0013.30 samt tar en kortare ajournering klockan 15.45-15.50, för
överläggningar.
_____
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Ks § 31

Dnr 2016-000003

Informationer
*

Årsredovisning, kommunstyrelsens verksamheter
Sara Anselmby, kanslichef och Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Årsredovisning, Krokoms kommun
Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Sara Anselmby, kanslichef

*

Revisionsrapport – Granskning av externa avtal
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Vattenplan för Storsjön
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Fördjupad översiktsplan Åsbygden
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Planprogram för Ås-Hov 1:173, byn 1:4 och Byn 1:45, Sjövillan i
Ås
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Bildningsförbundet
Representanter från Bildningsförbundet och studieförbunden samt
Mats Hurtig, kultursamordnare

*

Arkivreglemente Krokoms kommun
Sara Hamberg, kommunarkivarie

*

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och
nyanlända i Krokoms kommun
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande

*

Regionens samverkansråd
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande

*

Kommunchef Ola Skyllbäck är med på sitt sista kommunstyrelsemöte,
innan han går i pension den 1 april 2016. Kommunstyrelsen tackar för
hans tid som kommunchef.

_____
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Ks § 32

Dnr 2016-000089

Årsredovisning 2015, kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för kommunstyrelsens
verksamheter 2015.

Bakgrund
Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i bifogad årsredovisning med
måluppföljelse och verksamhetsberättelse för 2015.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande 15 mars 2016
Årsredovisning 2015, kommunstyrelsens verksamheter
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna årsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter 2015.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Ks § 33

Dnr 2016-000069

Årsredovisning 2015, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015.
Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2015 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den presenteras för fullmäktige
den 27 april.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2015 är
+10,9 miljoner kronor (mnkr), vilket är 5,9 mnkr bättre än budgeterat.
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna ska överstiga
kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet för 2015. Det gäller även
koncernen som helhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 mars 2016
Årsredovisning för 2015, Krokoms kommun, mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, Cristine Persson, C, och Maria
Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisningen för 2015.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Årsredovisning 2015, Krokoms kommun
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 34

Dnr 2016-000078

Budget 2016 för statsbidrag för samiskt
förvaltningsområde
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner, den av samrådsgruppen för samiskt
förvaltningsområde föreslagen, budget för 2016.

Bakgrund
Krokoms kommun ingår från och med den 1 maj 2010 i förvaltningsområdet
för det samiska språket. Lagen ställer särskilda krav på
förvaltningskommunerna i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter.
Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
representanter för minoriteterna i sådana frågor. I Krokoms kommun finns
ett formaliserat samarbete i den så kallade samrådsgruppen för samiskt
förvaltningsområde. Samerna är i den gruppen i majoritet och en av
arbetsuppgifterna för gruppen är att föreslå en fördelning av statsbidraget
som varje år utgår till de samiska förvaltningskommunerna
Underlag för beslut
Protokoll från samrådsmöte 12 februari 2016
Budget 2016 för samiskt förvaltningsområde
Tjänsteutlåtande 26 februari 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna, den av samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde
föreslagen, budget för 2016.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Budget 2016 för statsbidrag för samiskt
förvaltningsområde
Kopia till
Förvaltningschefer
Vaino Klemensson, samordnare samiskt förvaltningsområde
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Ks § 35

Dnr 2016-000092

Revidering av ägardirektiv Jämtkraft AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Jämtkraft
AB.
_____________________________________________________________
Bakgrund
För Jämtkraft AB finns förslag till nytt ägardirektiv.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till revidering av ägardirektiv för
Jämtkraft AB.
Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Hans Åsling, C, Rolf Lilja, S, och
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige godkänner
revidering av ägardirektiv för Jämtkraft AB.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 36

Dnr 2015-000327

Remiss - Vattenplan för Storsjön
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsens godkänner remissyttrande över Vattenplan för
Storsjön.

2

Kommunstyrelsen föreslår att en begreppsförklaring läggs till för att
planen ska bli lättare att läsa.

Bakgrund
Ett förslag till Vattenplan för Storsjön har tagits fram och sänts på remiss till
kommunerna.
Planen har utvecklats i ett brett samarbete mellan kommunerna Berg,
Krokom, Åre och Östersund samt Region Jämtland Härjedalen och
Länsstyrelsen Jämtlands län. I arbetsgruppen för detta arbete har ifrån
Krokoms kommun, Anne Dahlgren och Nils Erik Werner deltagit.
Storsjön som vattenresurs behöver säkras, både på kort och lång sikt. Det är
viktigt för att invånarna i kommunerna kring Storsjön ska ha tillgång till bra
vatten och ha möjlighet att tillgodogöra sig de upplevelsevärden som miljön
i och kring sjön erbjuder.
Syftet med vattenplanen är att beskriva vilka planeringsförutsättningar som
gäller för vattenmiljöerna inom Storsjöns vattensystem, med fokus på
kommunerna kring Storsjön. Vattenplanen beskriver viktiga natur- och
upplevelsevärden, hur belastningssituationen ser ut, samt vilka åtgärder som
behövs för att uppnå och bevara en god vattenkvalitet ur flera perspektiv. Den
pekar även på potential och prioriteringar för en gynnsam utveckling.
Vattenplanen är tänkt att vara ett styrdokument för kommunerna kring
Storsjön, i arbetet med att nå en hållbar vattenanvändning. Planen ska svara
upp till de krav som ställs i EU:s vattendirektiv, de nationella
miljökvalitetsmålen och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, samt planoch bygglagens och miljöbalkens regler.
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Remiss - Vattenplan för Storsjön
De gemensamma ställningstagandena som kommunerna enats kring i denna
vattenplan bygger till stor del på kommunala ställningstaganden som redan
finns i andra strategiska dokument eller planer och som är relevanta för olika
vattenrelaterade frågor. Det kan handla om kommuntäckande
översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner för ett område vid Storsjön,
vatten- och avloppsplaner etc.
I arbetet med underlaget har vi valt att belysa olika områden:
•

Vattenkvalitet (ytvattentäkter, dagvattenhantering, vattendirektivet,
reningsgrad, kontroll, strömningsförhållanden);

•

Vattenanvändning/produktion (dricksvatten, fiskodling, vattenkraft);

•

Bebyggelse (påverkan på vatten, översvämningsrisker,
strandskydd/LIS);

•

Landskapsbild (vindkraft, bebyggelsestruktur, jordbruksnäring,
odlingslandskap, skogsbruk);

•

Näringar (skogsbruk, jordbruk, täktverksamhet, turism);

•

Rekreation/friluftsliv (bad- och båtliv, skoterleder, fiske med mera).

Mål och ställningstaganden
Mål och ställningstaganden har formulerats gemensamt. De ska ge
vägledning i samhällsplaneringen och i hanteringen av tillståndsärenden. För
vart och ett av ställningstagandena har ansvarig part angetts.
Begreppet ”ansvarig” innebär här inte att parten i alla avseenden har
beslutanderätt i frågan utan ska betraktas som en skyldighet att verka för att
ställningstagandet tillgodoses.
Generell viljeyttring för vattenkvalitet
Storsjöns vatten ska ha så hög kvalitet att det kan användas som dricksvatten
och ge vattenlevande växter och djur en god livsmiljö.
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Remiss - Vattenplan för Storsjön
Storsjön- En långsiktigt hållbar resurs
Storsjön prioriteras i första hand för långsiktighet, befolkningstillväxt och
med marginal för klimatförändringar. Den dricksvattenresurs som Storsjöns
vattensystem utgör måste skyddas för att säkerställa tillgången till vatten av
god kvalitet för en ökad befolkning och för kommande generationer.
Krokoms kommun vill lämna följande synpunkter på förslag till
Vattenplan för Storsjön:
-

Vattenplanen har alltför mycket fokus på bevarande och kvalitetsmål.
Storsjön måste också ses utifrån perspektivet tillväxtresurs. Sjön med
omgivande landskap kan erbjuda boende i attraktiva, sjönära lägen och
för många företag med inriktning mot friluftsliv är Storsjön en viktig
tillgång.

-

Vattenplanen bör i större utsträckning ange mätbara mål och göra en
översyn för att se om de uppsatta målen är realistiska.

-

Tydligare krav och kontroll av utsläpp från utsläppskällor runt Storsjön
ska ställas. Detta gäller i första hand de stora reningsverken.

-

Kravet på kvalitén på utsläppsvatten bör vara minst badvattenkvalité.

-

I planen saknas en beskrivning om flygets eventuella påverkan på
vattenkvalitén.

Frågan om Storsjöns framtid är alltför viktig för att stanna inom
kommun/länsstyrelsevärlden, vilket är risken om ett slutdokument tas fram
alltför snabbt.
Krokoms kommun är av uppfattningen att kunskapen och engagemanget
kring vår gemensamma Storsjön bör nå ut till fler och förankras i
demokratiska processer. Detta kan ske genom att upprätta tillägg till
översiktsplanerna. Vattenplanen är ett bra underlag och kan då få en starkare
ställning vid planering och prövning av olika ärenden inom kommunen och
vid prövning av större verksamheter som berör vattenanvändningen. Detta
kommer att stärka kommunernas möjligheter att uppnå de uppsatta målen.
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Remiss - Vattenplan för Storsjön
-

Kommunen anser att ytterligare en remissomgång av planen ska
genomföras.

Underlag för beslut
Remiss – Vattenplan för Storsjön
Stadsarkitektens tjänsteutlåtande/yttrande 15 mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att en begreppsförklaring läggs till för att
planen ska bli lättare att läsa.
Jörgen Blom, V, Björn Hammarberg, M, Hans Åsling, C, Jan Runsten, MP,
och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner remissyttrande över Vattenplan Storsjön.
Till det har kommit ett tilläggsförslag om att en begreppsförklaring läggs till
för att planen ska bli lättare att läsa.
Ordförande kommer först att fråga på remissyttrandet och sedan frågar hon
på tillägget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på remissyttrandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 36 (forts)

Dnr 2015-000327

Remiss - Vattenplan för Storsjön
Kopia till
jamtland@lansstyrelsen.se inklusive tjänsteutlåtande/yttrande 15 mars 2016,
ange Vattenplan för Storsjön, dnr 408-8870-2015
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Bygg- och miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 37

Dnr 2014-000361

Fördjupad översiktsplan Åsbygden
Kommunstyrelsens beslut
1 Fördjupad översiktsplan över Åsbygden skickas på samråd
enligt Plan och Bygglagen 3 kap. 9§.
Bakgrund
Ett förslag till Fördjupad översiktsplan över Åsbygden har upprättats.
Planen är ett tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen som antogs
25 februari 2014.
Planen omfattar beskrivning av nuvarande markanvändning och
verksamheter samt förslag till utveckling och framtida användning av
marken inom Åsbygden.
Den fördjupade översiktsplanen ska hanteras inom Plan- och Bygglagens 3.e
kapitel.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att
Fördjupad översiktsplan över Åsbygden skickas på samråd enligt Plan- och
Bygglagen 3 kap 9 §.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 38

Dnr 2015-000324

Planprogram för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och Byn 1:45,
Sjövillan i Ås
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja processen för att
ändra gällande detaljplan som omfattar Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och
1:45.
2

Planprogrammet, 2015-10-01, ska ligga till grund för planens
utformning.

3

Vid upprättande av detaljplan ska utökat behov av skola/förskola vägas
in.

Jäv
Hans Åsling, C, Maria Jacobsson, S, och Jan Runsten, MP, anmäler jäv och
deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Bakgrund
Ett program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 har varit på
samråd under tiden 7 december 2015 t om 7 december 2016.
Synpunkter har inhämtats från myndigheter, Östersunds kommun samt
allmänheten, där en krets av särskilt berörda, det vill säga de som bor nära
området, har fått information per brev.
En information har hållits på Sånghusvallens skola den 8 december 2015.
Allmänheten bjöds in till mötet genom annonser i lokaltidningar och på
kommunens hemsida.
Planområdet ligger i Byskogen, i sydöstra Ås, vid Storsjöns strand.
Området är idag bebyggt med en byggnad som enligt gällande detaljplan
tillåts användas som kontor eller bostadskomplement. I övrigt är området
planlagt som natur/rekreationsområde. Byggnaden har stått tom i ett antal år
sedan förskolan flyttade ut, men används idag som ankomstboende för
flyktingar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 38 (forts)

Dnr 2015-000324

Planprogram för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och Byn 1:45,
Sjövillan i Ås
Krokomsbostäder AB vill nu uppföra sex flerbostadshus med lägenheter
upplåtna med hyresrätt samt iordningsställa strandområdet. Visionen är att
skapa ett attraktivt boende och ett strandområde för allmänheten - en
förening av natur och boende.
Underlag för beslut
Utlåtande 23 mars 2016
Planprogram
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, och Björn Hammarberg, M föreslår i beslutspunkt 2 att
”Upprättat planprogram” byts ut till ”Planprogrammet”.
Jörgen Blom, V, Anki Syversen, S, Cristine Persson, C, och Rolf Lilja, S,
yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
ställer sig positiv till att påbörja processen för att ändra gällande detaljplan
som omfattar Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Upprättat planprogram,
2015-10-01, ska ligga till grund för planens utformning. Vid upprättande av
detaljplan ska utökat behov av skola/förskola vägas in.
Till det har kommit förslag om att byta ut ”Upprättat planprogram” mot
”Planprogrammet”
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan på
planprogrammet i övrigt.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på planprogrammet i övrigt finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 38 (forts)

Dnr 2015-000324

Planprogram för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och Byn 1:45,
Sjövillan i Ås
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Krokomsbostäder AB
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 39

Dnr 2015-000227

Jämtlandsstråket, gemensamma mål
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige uttalar att kommunen ska verka för ett fortsatt
samarbete kring Jämtlandsstråket mellan bland annat funktionerna
samhällsplanering, näringslivsutveckling och integrationssamordning,
såväl inom kommunen som mellan de tre kommunerna Åre, Krokom
och Östersund.

Justerandes sign

2

Kommunfullmäktige anger följande mål för utvecklingen i
Jämtlandsstråket:
1 Hela länet drar nytta av den starka utvecklingen i Jämtlandsstråket
2 Jämtlandsstråket är nationellt känt
3 Inflyttning och fler arbetstillfällen
4 Tätare pendlingsturer och kortare restider
5 Kommungränserna får mindre betydelse för medborgarna
6 Jämtlandsstråket ska ta vara på möjligheterna till integration som en
tillväxtfaktor

3

Kommunfullmäktige anger som konkreta mål till år 2030 avseende
Jämtlandsstråket:
1 Ökad tillväxt och skattekraft som kan ge ökad service i kommunerna
som helhet.
2 Tågstopp i Nälden
3 Ökad befolkning - från 74.000 till minst 80.000 invånare i
Jämtlandsstråket
4 Ökat antal arbetstillfällen - från cirka 34.000 till minst 37.000
arbetstillfällen i Jämtlandsstråket
5 Ökat bostadsbyggande - minst 3.000 nya bostäder i Jämtlandsstråket
6 Färre oövervakade järnvägsövergångar för större säkerhet och kortare
restid
7 Kortare pendlingstid - cirka 20 minuter med regionaltåg mellan
Duved och Brunflo
8 Fördubblad turtäthet i kollektivtrafiken
9 Ökad marknadsandel i kollektivtrafiken i Jämtlandsstråket
_____

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 39 (forts)

Dnr 2015-000227

Jämtlandsstråket, gemensamma mål
Bakgrund
Gemensamma mål avseende Jämtlandsstråket
I området längs Mittbanan och väg E 14 mellan Brunflo och Duved sker en
positiv utveckling i många avseenden. I detta område, som vi kallar
Jämtlandsstråket, bor ca 60 procent av länets invånare. Befolkningen i
Jämtlandsstråket är generellt sett yngre än befolkningen utanför stråket och
befolkningen här ökar stadigt. Den positiva utvecklingen i Jämtlandsstråket
har positiv inverkan också på utvecklingen i områden utanför stråket.
För att stärka arbetet för en fortsatt positiv utveckling i Jämtlandsstråket
behöver gemensamma mål formuleras. Förslag till gemensamma mål har
tagits fram inom ramen för ett samarbete mellan Åre, Krokoms och
Östersunds kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och Region Jämtland
Härjedalen. Förslagen till mål har därefter diskuterats och utvecklats vid ett
gemensamt seminarium för fullmäktigeledamöterna i de tre kommunerna.
För att uppnå målen krävs ett fortsatt samarbete mellan bland annat
funktionerna samhällsplanering, näringslivsutveckling och
integrationssamordning, såväl inom som mellan de tre kommunerna.
”Samhällsplanering för hållbar näringslivsutveckling i Åre – Krokom –
Östersund”, så var namnet på projektet i den ansökan om projektmedel som
lämnades in till Tillväxtverket hösten 2013. Tanken var att de tre
kommunerna Åre, Krokom och Östersund tillsammans med Regionförbundet
och Länsstyrelsen skulle arbeta tillsammans för att utveckla den
gemensamma arbetsmarknadsregionen efter Mittbanan och väg E 14 i södra
delen av de tre kommunerna.
Arbetet har bedrivits utifrån kunskapen att befolkningsmässigt större
arbetsmarknadsregioner fungerar bättre då det är lättare för företag och
organisationer att hitta rätt kompetens, vilket underlättar för företagen att
växa. Arbetet har också byggt på de kunskaper som finns om benägenheten
att pendla utifrån både restider och avstånd till hållplats för kollektivtrafik.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

24(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 39 (forts)

Dnr 2015-000227

Jämtlandsstråket, gemensamma mål
En av de bärande idéerna var att försöka förbättra möjligheterna till effektiv
och hållbar arbetspendling efter stråket genom att utveckla den
regionaltågstrafik som bedrivs på Mittbanan. En annan bärande idé var att
knyta den fysiska planeringen närmare frågor om näringslivsutveckling
genom ett nära samarbete mellan representanter för de olika
kunskapsområdena.
Inom ramen för projektet, som senare fick namnet ”Jämtlandsstråket”, har ett
omfattande analysunderlag tagits fram avseende bland annat
befolkningsutveckling, sysselsättning, pendling och ett stort antal
planindikatorer avseende stationsorterna efter stråket.
I en särskild studie som tagits fram inom ramen för projektet konstaterar de
båda forskarna Göran Hallin och Anders Wigren att det finns en tydlig
korrelation mellan ökad tillgänglighet och positiv befolknings- och
sysselsättningsutveckling både efter stråket och i orter utanför stråket.
Projektet ”Jämtlandsstråket” som bedrivits med ekonomiskt stöd från
Tillväxtverket avslutas 2016-04-31. Det samarbete som byggts upp mellan
de tre kommunerna föreslås dock fortsätta inom ramen för kommunernas
ordinarie verksamhet. Region Jämtlands Härjedalen föreslås fortsätta att
följa arbetet och sprida erfarenheter och metoder från arbetet vidare till hela
regionen.
För att ge det fortsatta samarbetet en tydlig riktning behöver gemensamma
mål formuleras. Förslag till gemensamma mål har tagits fram inom ramen
för ett samarbete mellan Åre, Krokoms och Östersunds kommuner
tillsammans med Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen. Förslagen
till mål har därefter diskuterats och utvecklats vid ett gemensamt seminarium
för fullmäktigeledamöterna i de tre kommunerna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 39 (forts)

Dnr 2015-000227

Jämtlandsstråket, gemensamma mål
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 februari 2016
Ökad tillgänglighet i Jämtlandsstråket, möjliga effekter på tillväxt och
sysselsättning, Kontigo mars 2015
Jämtlandsstråket, Förutsättningar och kvalitéer utmed stråket Duved –
Brunflo, 5 februari 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
uttalar att kommunen ska verka för ett fortsatt samarbete kring
Jämtlandsstråket mellan bland annat funktionerna samhällsplanering,
näringslivsutveckling och integrationssamordning, såväl inom kommunen
som mellan de tre kommunerna Åre, Krokom och Östersund.
Kommunfullmäktige anger sex stycken mål för utvecklingen i
Jämtlandsstråket. Kommunfullmäktige anger nio konkreta mål till år 2030
avseende Jämtlandsstråket.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 40

Dnr 2015-000182

Regional samverkan inom e- och IT-området
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen om deltagande i
samverkan inom e- och IT-området i Jämtlands län, under förutsättning
att övriga kommuner fattar beslut enligt liggande förslag.
2

Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering av projektet med 116 200
kronor ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Bakgrund
Syftet med den förstudie som har genomförts har varit att ta fram förslag på
samverkansområden inom e-och IT- området. Studien har omfattat
kommunerna i Jämtlands län, Jämtlands gymnasieförbund, Jämtlands
räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen. Förutom dessa har
också styrgruppen för eHälsa och projektgruppen för eSkola ingått.
Behovet av samverkan kan delas in i tre huvudområden:
* Kompetens och resurser som innehåller spetskompetens,
upphandlingskompetens, utbildning, resurser (personal, hårdvara mm),
strategier inom e- och IT-områdena, gemensam systemförvaltning.
* eFörvaltning innehållande eTjänster, molntjänster inklusive juridisk
kravställning, eArkiv, eHälsa, m.fl.
* IT- och driftrelaterade behov inkluderande serverhallar, gemensamma
system, backup, utskriftsfunktioner, supportfunktion dygnet runt (24/7),
drifttjänster, gemensam drift och övervakning av drift, IT-infrastruktur,
bredband och fiber (internt och ur samhällsperspektiv)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 40 (forts)

Dnr 2015-000182

Regional samverkan inom e- och IT-området
Projektfinansiering
För att komma vidare i arbetet skapas ett projekt med syfte att arbeta fram
förutsättningarna för samverkan. Finansiering av projektkostnaderna
2.000.000 kronor fördelas enligt nedanstående beräkning, baserat på nyckeln
antal invånare per den 1 november 2015 (127 169 st).
Part

Region Jämtland Härjedalen
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun

Invånare

127 169
7 041
6 463
10 237
14 776
5 405
11 708
10 578
60 961

Andel

50,00 %
2,77 %
2,54 %
4,02 %
5,81 %
2,13 %
4,60 %
4,16 %
23,97 %

Summa

1 000 000
55 400
50 800
80 400
116 200
42 600
92 000
83 200
479 400

Strategi för eSamhället - Digitala vägen till morgondagens
välfärd
Handlingsplanen Digitala vägen till morgondagens välfärd är en
konkretisering
av Strategi för eSamhället. Planen sträckte sig över perioden 2013–2015 och
pekade ut 32 viktiga initiativ med förväntade lägen år 2015, som SKL har
drivit och samordnat. Initiativen är viktiga steg på vägen mot morgondagens
välfärd och strävar mot de tre övergripande målen för eSamhället:
>>Enklare vardag för privatpersoner och företag
>>Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
>>Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
I handlingsplanen beskrivs vikten av samverkan kring digitala lösningar som
kan ske i flera olika former. En bra väg, enligt handlingsplanen, är att samla
verksamhetsutveckling och drift av it i regionala eller andra typer av kluster,
där kommuner, landsting och regioner hittar en storlek på samarbete som ger
skalfördelar för både verksamhetsutveckling, inköp och drift.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 40 (forts)

Dnr 2015-000182

Regional samverkan inom e- och IT-området
Regional digital agenda
Den regionala digitala agendan antogs av Regionala utvecklingsnämnden
2015-09-01,
§ 107. Samverkan är ett av de fyra prioriterade områdena.
Godkännandet av avsiktsförklaringen är ett viktigt steg i realiseringen av den
regionala digitala agendan och Strategin för eSamhället.
Underlag för beslut
Avsiktsförklaring Samverkan 17 november 2015
Slutrapport förstudie regional samverkan v1
Beskrivning av samverkan v1
Resultat från arbetsmöte 17 juni 2015
Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet
Utkast Projektdirektiv Regional samverkan
Regional Digital Agenda aug 2015
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner avsiktsförklaringen om deltagande i samverkan inom e- och ITområdet i Jämtlands län, under förutsättning att övriga kommuner fattar
beslut enligt liggande förslag. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering
av projektet med 116 200 kronor ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen
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Dnr 2015-000182

Regional samverkan inom e- och IT-området
Kopia till
Region Jämtland Härjedalen
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun
Hans Morén, kommuncontroller
Gertrud Engelin, ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 41

Dnr 2016-000066

Internkontrollplan och riskanalys kommunstyrelsen
2016
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner att internkontrollplanen för 2015 även får
gälla för 2016.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade i juni 2015 beslut om internkontrollplan. Arbetet
utifrån planen fortgår och uppföljning av kontrollmomenten kan behöva
ytterligare tid.
IT-enheten arbetar med att stärka upp den egna organisationen för att
ytterligare effektivisera processerna. Enheten har sedan nyår börjat arbeta
enligt en modell där visualisering av resultat och ständiga förbättringar är
utgångpunkten.
Kommunchefens ledningsgrupp (KLG) har arbetat med att sätta fokus på
processer och processeffektiviseringar. Delar av KLG har deltagit i ett
seminarium om LEAN som handlar om hur organisationen ska fokusera på
värdeskapande för kunden/medborgaren och eliminera icke värdeskapande
moment i processerna. Hela KLG har fått ta del av den kunskapen och vi har
börjat förbereda för att kartlägga processer i enlighet med vad
internkontrollplanen anger. Detta arbete kräver ytterligare tid.
Arbetet med att upprätta PUL-förteckningar är påbörjat. Kommunen har köpt
in webbaserat verktyg för registreringen som kommer att skapa ordning och
reda i frågan. Även detta område behöver 2016 för att färdigställas.
Utbildning i personalsystemet Heroma avseende den löneadministrativa
processen planeras att genomföras för chefer under våren 2016 i syfte att
tydliggöra chefens roll/ansvar och hur chefen bevakar och följer upp.
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Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 41 (forts)

Dnr 2016-000066

Internkontrollplan och riskanalys kommunstyrelsen
2016
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar
•
efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer,
mm.
•

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

•

upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän

Förvaltningen har utifrån inventerade riskområden gjort en riskanalys och
kommit fram till ett förslag till Internkontrollplan.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 11 februari 2016
Riskanalys och Internkontrollplan 2015
Reglemente för intern kontroll
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna att internkontrollplanen för 2015 även får gälla för 2016.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunchefens ledningsgrupp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 42

Dnr 2016-000083

Arkivreglemente Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen, tillika arkivmyndighet, antar nytt arkivreglemente.

Bakgrund
Arkivmyndigheten är en garant för handlingarnas långsiktiga bevarande. I
det lokala arkivreglementet kan detta följas upp så att arkivmyndigheten ges
möjlighet att besluta i frågor som är av vital betydelse för de allmänna
handlingarnas bevarande över tiden. Arkivreglementet utfärdas med stöd av
16 § arkivlagen.
Arkivmyndigheten kan i arkivreglementet ange material och metoder för
framställning av handlingar som skall bevaras för all framtid. Det är
visserligen enligt 5 § 2 arkivlagen, varje enskild myndighets skyldighet att
göra dessa bedömningar, men arkivlagen hindrar dock inte att
arkivmyndigheten i arkivreglementet ges möjlighet att föreslå lämpliga
materiel och metoder. För att få en större enhetlighet kan detta vara av stor
betydelse, inte minst då handlingar ska överlämnas till arkivmyndigheten.
Det är viktigt att kommunens säkerställer att arkivvården efterlevs och att
kommunens verksamheter följer arkivlagen.
Underlag för beslut
Arkivreglemente, 26 februari 2016
Kommunarkivariens tjänsteutlåtande, 26 februari 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta nytt
arkivreglemente.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

33(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 42 (forts)

Dnr 2016-000083

Arkivreglemente Krokoms kommun
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef
Sara Hamberg, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 43

Dnr 2016-000054

Revisionsrapport - Granskning av arkivrutiner
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av
arkivrutiner.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Deloitte granskat
kommunens arkivrutiner. Granskningen har varit avgränsad till
Kommunstyrelsens övergripande arbete. Den övergripande revisionsfrågan
har varit: Är arkivmyndighetens (kommunstyrelsens) rutiner för arkivering
är tillfredsställande?
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:
- Revidera arkivreglemente
Svar: Arkivreglementet har reviderats.
- Varje nämnd bör tydliggöra vilka som ska ha ansvar för arkivet vid
förvaltningen samt vilket ansvar arkivredogörarna har.
Svar: Handbok för arkivredogörare har upprättats. Se bilaga för kännedom.
- Upprätta en plan för hur kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt ansvar
som tillsynsansvarig arkivmyndighet i kommunen, planen bör även
omfatta tillsyn över kommunens bolag.
Svar: Rutin för tillsyn samt tillsynsprotokoll har upprättats. Se bilaga för
kännedom.
- Varje nämnd måste säkerställa att det finns arkivbeskrivningar och
uppdaterade dokumenthanteringsplaner/arkivförteckningar.
Svar: Tillsyn och arkivredogörarmöten sker kontinuerligt. Rutinen att ha
möten med arkivredogörare kvartalsvis återupptogs i december 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 43 (forts)

Dnr 2016-000054

Revisionsrapport - Granskning av arkivrutiner
- Upprätta en arkivbeskrivning för kommunarkivet.
Svar: Arkivbeskrivning för kommunarkivet ska upprättas under 2016.
Underlag för beslut
Kommunarkivariens tjänsteutlåtande 4 mars 2016
Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner
Arkivering i praktiken. Handbok för arkivredogörare i Krokoms kommun,
för kännedom
Rutin för tillsyn, för kännedom
Tillsynsprotokoll, för kännedom
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna svar på revisionsrapport – Granskning av arkivrutiner.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen via e-post
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde via e-post
Ulla Eriksson, webbredaktör, för att läggas ut på hemsidan
Sara Anselmby, kanslichef
Sara Hamberg, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 44

Dnr 2016-000055

Revisionsrapport - Granskning av externa avtal
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av
externa avtal.
Bakgrund
Revisionen lämnar följande rekommendationer, och förslag till svar återfinns
i anslutning till respektive rekommendation:
- Besluta om vilka personer som ska vara berättigade till att göra inköp
och vilka beloppsgränser som ska gälla.
Svar: Detta arbete påbörjades under 2014, med start inom barn- och
utbildningsförvaltningen. Ansvarig handläggare för upphandling och inköp
ledde processen med stöd av förvaltningsledningen. Detta arbete är ett
långsiktigt arbete där mycket handlar om förankring, acceptans och att
genom dialog hitta organisation och roller. Det vill säga arbetet innefattar
mycket mer än ett beslut om roller och gränsvärden. En plan fanns för
fortsatt införande i övriga förvaltningar, med en genomförandetid på cirka 2
år. Ett mycket ansträngt läge vad gäller arbetsbelastning i förvaltningarna
gjorde att detta sköts på framtiden. Sedan hösten 2015 är upphandlings- och
inköpsfunktionen obemannad. Rekrytering pågår. Med ny handläggare på
plats tas detta prioriterade arbete upp igen.
- Förtydliga kring avtalstecknande och inköp i delegationsordning.
Svar: Arbetet påbörjat under 2015. Även detta är en prioriterad arbetsuppgift
när vakansen på funktionen upphandling och inköp är rekryterad. Det finns
vinster med att samtliga nämnder har formuleringar som är likalydande eller
så långt möjligt likalydande kring detta i sina respektive delegationsordningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 44 (forts)

Dnr 2016-000055

Revisionsrapport - Granskning av externa avtal
- Genomför regelbundna kontroller av avtalstrohet.
Svar: Kontroll av avtalstrohet bör finnas i respektive förvaltnings
internkontrollplan. Inom ekonomiavdelningens och upphandlingsfunktionens
internkontrollplan likaså. I den mån kontrollpunkter saknas i gällande
internkontrollplaner ska kommunstyreslens plan uppdateras på detta område
inför 2017, och rekommendationen är att övriga nämnder gör på samma sätt.
När det gäller de avtal som upphandlats via upphandlingskontoret görs även
kontroller av dem.
- Säkerställ att alla kommunspecifika ramavtal finns samlade och
tillgängliga i ramavtalsdatabasen.
Svar: De ramavtal som är av intresse för ett större antal verksamheter bör
vara synliga i någon form av sökbart register. Vi kommer att se över på
vilket sätt detta bäst kan göras.
- Uppdatera dokumenthanteringsplanerna så att det tydligt framgår hur
upphandlings- och avtalshandlingar hanteras. Vid uppdatering bör
utgångspunkt tas i de gallringsråd som ges ut av Sveriges Kommuner och
Landsting och Riksarkivet.
Svar: Det finns sedan 2011 en dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen. Denna var när den upprättades kopplad till de gallringsråd
som nämns ovan. Ett utkast till reviderad plan finns framtagen, men behöver
kvalitetssäkras. I detta förslag finns även en uppmaning till övriga nämnder
att anta dokumenthanteringsplaner för området som ansluter till
kommunstyrelsens. Ambitionen är att denna är klar för antagande under
2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 44 (forts)

Dnr 2016-000055

Revisionsrapport - Granskning av externa avtal
- Genomför regelbundna stickprovskontroller av att kommunen får de
priser och villkor som avtalats.
Svar: Se svar under rekommendation - Genomför regelbundna kontroller av
avtalstrohet.
Underlag för beslut
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 22 mars 2016
Revisionsrapport februari 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna svar på revisionsrapport – Granskning av externa avtal.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen via e-post
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde via e-post
Ulla Eriksson, webbredaktör, för att läggas ut på hemsidan
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 45

Dnr 2016-000084

Igångsättningstillstånd för inköp av skolmodul till
Näldens skola
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för inköp av
skolmodul som omfattar ett basutrymme.
2. Kommunstyrelsen beviljar utökad budget för samhällsbyggnadsnämnden
med 80.000 kronor per år för att täcka utökade driftskostnader för
skolmodulen.
3. Finansiering av investeringen, cirka 3,2 miljoner kronor, sker genom
omfördelning av samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme för integrationsboende.
________________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att begära medel för en
skolmodul som omfattar ett basutrymme till Näldens skola. I
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget finns 18 miljoner kronor
avsatta för integrationsboende.
Socialförvaltningen har meddelat samhällsbyggnadsförvaltningen att man
skriver ned prognosen och därmed beställningen av boenden, för
ensamkommande flyktingbarn. Därför kan pengar omfördelas till
finansiering av ovanstående skolmodul.
Samhällsbyggnadsförvaltningen reserverar sig för att upphandlingen och
uppförande av ovanstående skolmodul kan ta längre tid i anspråk än den tid
som finns till förfogande fram till höstterminens start 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 45 (forts)

Dnr 2016-000084

Igångsättningstillstånd för inköp av skolmodul till
Näldens skola
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 21-22 mars 2016
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 22 mars 2016
Barn- och utbildningsnämnden 23 februari 2016, § 25
Lokalbehov Nälden, skrivelse daterat 26 januari 2016, verksamhetschef
förskola och fritidshem
Lokalbehov Nälden, kostnadsbild, fastighetschef
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Cristine Persson, C, och Jannike
Hillding, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår
kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd för inköp av skolmodul som
omfattar ett basutrymme. Kommunstyrelsen beviljar utökad budget för
samhällsbyggnadsnämnden med 80.000 kronor per år för att täcka utökade
driftskostnader för skolmodulen. Finansiering av investeringen, cirka 3,2
miljoner kronor, sker genom omfördelning av samhällsbyggnadsnämndens
beviljade investeringsutrymme för integrationsboende.
Efter fråga på samhällsbyggnadsnämndens förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningschef
Ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 46

Dnr 2016-000030

Boendeutredning Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen avslår socialnämndens begäran om tilläggsanslag
för genomförande av förstudie/utredning av äldreboende. Medel för
förstudie/utredning får tas inom socialnämndens befintliga budget.
___
Bakgrund
Socialnämnden har beslutat vid möte den 13-14 januari 2016 att inleda en
förstudie/utredning avseende nytt äldreboende i Krokoms kommun.
Socialnämnden vill att samhällsbyggnadsnämnden aktiverar/inleder sin
förstudie avseende fysiska förutsättningar för ett nytt äldreboende i Krokoms
kommun.
Socialnämnden vill därmed att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag
med 250.000 kronor för genomförande av förstudie/utredning av ett nytt
äldreboende under 2016.
Kommunen planerar att starta byggandet av ett nytt äldreboende under
senare delen av 2017. För att äldreboendet ska byggas med rätt
förutsättningar och utifrån socialförvaltningens behov behöver
äldreomsorgsplanen uppdateras samt behoven av boende inom hela
socialförvaltningen (Vård och Omsorg, Stöd och Service samt Integration)
behöver ses över. Enligt tidigare plan är tanken att bygga ett äldreboende
med 32 platser för 80 mnkr. Innehåll i detta boende är inte specificerat utan
behöver utredas och specificeras av socialförvaltningen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 5 januari 2016
Befintlig äldreomsorgsplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 46 (forts)

Dnr 2016-000030

Boendeutredning Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår avslag till socialnämndens begäran om
tilläggsanslag för genomförande av förstudie/utredning av äldreboende.
Medel får tas inom socialnämndens befintliga budget.
Maria Jacobsson, S, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen har ett förslag som föreslår att socialnämndens begäran
om tilläggsanslag, för genomförande av förstudie/utredning av
äldreboende, avslås. Medel får tas inom socialnämndens befintliga
budget.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 47

Dnr 2016-000093

Styrgrupp för boendeutredning i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Till styrgruppen för boendeutredning i Krokoms kommun väljs:
Jan Runsten, MP, Björn Hammarberg, M, Cristine Persson, C, Lennart
Jenssen, C, Rolf Lilja, S, Anki Syversen, S, och Jörgen Blom, V.
____
Bakgrund
Från samverkanspartierna C, M, MP och KD finns förslag om att välja Jan
Runsten, MP, ordförande i bygg- och miljönämnden, Björn Hammarberg, M,
förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Cristine Persson, C, ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden samt Lennart Jenssen, C, ordförande i
socialnämnden till styrgruppen för boendeutredning.
Från oppositionen, S och V finns förslag om att välja Rolf Lilja, S, andre
vice ordförande i kommunstyrelsen, Anki Syversen, S, ledamot i
kommunstyrelsen, samt Jörgen Blom, V, ledamot i kommunstyrelsen, till
styrgruppen för boendeutredning.
Efter fråga på de föreslagna personerna finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____
Underlag för beslut
Kopia till
De valda
Berörda nämnder
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 48

Dnr 2016-000061

Reviderad folkhälsopolicy 2016-2019
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ställer sig bakom lämnat förslag från Folkhälso Z om
reviderad Folkhälsopolicy 2016 – 2019.

Bakgrund
I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga
förutsättningar för att nå målet om en god hälsa på lika villkor, för hela
befolkningen. Det manifesteras i den länsövergripande Folkhälsopolicyn
som togs fram 2011. Folkhälsopolicyns intentioner utgör grunden till länets
samlade folkhälsoarbete och är ett underdokument till den Regionala
Utvecklings Strategin (RUS).
En reviderad Folkhälsopolicy 2016 – 2019 är nu framtagen av Folkhälso Z,
det politiska nätverket med av respektive fullmäktige utsedda representanter,
vilket utgör ett rådgivande organ i enlighet med intentionerna i
Folkhälsopolicyn.
Revideringsprocessen visar att den nuvarande policyn fortsatt utgör ett
tydligt ramdokument med en hållbar långsiktig framtida inriktning av länets
folkhälsoarbete.
Folkhälsopolicyn 2016 - 2019 är till stora delar likvärdig med föregående
policy. Fokusområdena är fortsatt Trygga uppväxtvillkor, Utbildning och
arbete, Hälsofrämjande miljö och Delaktighet och inflytande. Dessa
områden har legat till grund för kommunens folkhälsoråds arbete från 2011.
Folkhälsopolicyn har redovisats vid Regionens samverkansråds möte den 11
januari 2016. De hade inget att erinra på de föreslagna revideringarna.
Folkhälsopolicyn kraftsamlar kring och grupperna barn, ungdomar och äldre.
Underlag för beslut
Reviderat textförslag "Folkhälsopolicyn för Jämtlands län 2016-2019"
Den nu gällande Folkhälsopolicyn 2011-2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 48 (forts)

Dnr 2016-000061

Reviderad folkhälsopolicy 2016-2019
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
ställer sig bakom lämnat förslag från Folkhälso Z om reviderad
Folkhälsopolicy 2016 – 2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Göran Hallman, folkhälsopolitisk strateg via e-post
goran.hallman@regionjh.se
Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 49

Dnr 2016-000068

Försäljning av Svinhuset i Trättgärde, Ås
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner försäljning av del av Ås-Hov 1:6 enligt
preliminärt upprättat köpeavtal.
2

Köpeskillingen nyttjas för nedskrivning av det bokförda värdet på
Torsta/Rösta fastigheterna.
_________________________________________________________
Bakgrund
Kommunen hyr ut det så kallade ”Svinhuset” i Trättgärde, beläget på
fastigheten Ås-hov 1:6. Hyresgästen har kommit med önskemål om att få
förvärva byggnaderna med en tillhörande tomt för att kunna rusta upp
byggnaderna och därmed kunna nyttja fastigheten på ett rationellare och
bättre sätt. En värdering har gjorts av byggnaderna med en tänkt tomt om ca
1 hektar. Försäljningsobjektet ingår i resultatenheten Torsta/ Röstas
fastighetsbestånd. Intäkter i form av köpeskilling vid försäljning bör nyttjas
för nedskrivning av det bokförda värdet på resultatenhetens kvarvarande
fastigheter.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 16 februari 2016, § 6
Preliminärt upprättat köpeavtal
Utdrag ur värdering
Tjänsteutlåtande 2 februari 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige godkänner försäljning av del av Ås-Hov 1:6 enligt
preliminärt upprättat köpeavtal. Köpeskillingen nyttjas för nedskrivning av
det bokförda värdet på Torsta/Rösta fastigheterna.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 49 (forts)

Dnr 2016-000068

Försäljning av Svinhuset i Trättgärde, Ås
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 50

Dnr 2016-000070

Uppdatering av stipendier och priser, Guldkroken och
Årets eldsjäl
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner omförmulering av kriterierna för
Guldkroken samt att lägga till ett nytt pris, Årets eldsjäl.
2. Kostnaden för nya priset är 10 000 kr. För 2016 tas medel ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag. Inför kommande år läggs det in i
budgetarbetet.

Bakgrund
Kommunens marknadsföringsgrupp bestående av tjänstemän från olika
förvaltningar samt Turistkompaniet har under flera år diskuterat
formuleringen av kriterierna för Guldkroken. Gruppen har upplevt att antalet
nomineringar har varit färre än vad de borde och tror att mycket beror på just
formuleringen. Genom att förenkla och förtydliga texten tror gruppen att fler
ska känna att de uppfyller kriterierna.
Förutom detta har gruppen också diskuterat möjligheten att instifta ett nytt
pris, Årets eldsjäl. Detta framför allt då kommunen har många personer som
ideellt gör stor nytta, engagerar och entusiasmerar ute i våra bygder. De
priser vi har idag täcker inte just denna insats om du inte specifikt riktar dig
mot kultur eller arbetar för ungdomar i en förening. Marknadsföringsgruppen
har vid upprepade tillfällen upplevt att nomineringar som kommit in till
andra priser egentligen inte hör hemma där utan snarare som årets eldsjäl.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 mars 2016
Information från hemsidan om stipendier och priser
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Cristine Persson, C, yttrar sig.
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Uppdatering av stipendier och priser, Guldkroken och
Årets eldsjäl
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner omförmulering av kriterierna för Guldkroken samt att lägga till
ett nytt pris, Årets eldsjäl. Kostnaden för nya priset är 10.000 kronor. För
2016 tas medel ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Inför kommande år
läggs det in i budgetarbetet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunikationsenheten
Näringslivskontoret
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Medborgarförslag - Utnyttjande av befintlig tavla för
information vid E14, väster Lugnvik
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med nedanstående.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om utnyttjande av befintlig
informationstavla som är belägen vid P-plats väster om Lugnvik, några 100tal meter inom Krokoms kommungräns. Tavlan är för närvarande helt
outnyttjad varför sökande anser att det är en bra plats att utnyttja till att hälsa
”Välkommen till Krokoms kommun”.
Svar på medborgarförslaget:
I grunden ser vi positivt på medborgarförslaget men med efterforskning har
det framkommit att tavlan ägs av Ås framtid. Föreningen Ås framtid vill
behålla ägandet och har som ambition att renovera och sätta upp ny
information som då handlar om information i Åsbygden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 februari 2016
Medborgarförslag
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår att medborgarförslaget besvaras istället för att det
avslås.
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
avslår medborgarförslaget eftersom tavlan ägs av Ås Framtid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

51(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 51 (forts)

Dnr 2015-000279

Medborgarförslag - Utnyttjande av befintlig tavla för
information vid E14, väster Lugnvik
Till det har kommit förslag om att ändra från att avslå till att besvara
medborgarförslaget.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon
på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget mot grundförslagets skrivning finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget om att
medborgarförslaget ska besvaras.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Näringslivskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

52(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 52

Dnr 2016-000095

Insatser för att förbättra integrationsarbetet 2016
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens och barn- och
utbildningsförvaltningens åtgärder 1-11 enligt nedan som integrativa
insatser ur den av staten tillförda 15,5 miljoner potten.
2

Kommunstyrelsen antar det till åtgärderna kalkylerade kostnadsförslaget
med totalt 4.552.922 kronor.

3

Kommunstyrelsen begär en uppföljning på mötet i september.

Bakgrund
Mottagandet av asylsökande, ensamkommande och personer med
uppehållstillstånd har under 2015 varit av en omfattning som vi som
kommun inte varit vana vid. Extra pengar har anslagits från staten som
kompensation för det stora mottagandet. Krokoms kommun har fått 15,5
miljoner varav 14 miljoner finns kvar att fördela. Dessa pengar är
engångsmedel. Krokoms kommun har klarat flyktingkrisen på ett bra sätt,
men det finns delar vi behöver förstärka för att integrationsarbetet ska
fungera bra framöver.
Frivilliga gör en stor insats och behöver få stöd i sitt arbete, vissa nyanlända
har svårt att komma i jobb och där behövs speciallösningar, ungdomarna
behöver stöd för att klara skolarbetet, för att kunna bo utanför centralorterna
behövs körkort och då behöver de nyanlända stöd för att klara den svenska
körkortsteorin, det finns orter som tagit emot många asylsökande där det
behövs stöd till befintliga servicekontor och inte minst behövs insatser under
asyltiden i annat fall riskerar en lång väntan bryta ned människor redan innan
de fått uppehållstillstånd.
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Insatser för att förbättra integrationsarbetet 2016
Krokoms kommun har i dagsläget förberedelseklasser på fyra av våra skolor
(Änge skola, Cederbergsskolan, Nyhedens skola och Ås skola). Arbetet med
att ta emot de nyanlända på våra skolor har på många sätt varit ansträngt och
skolorna för en ständig kamp om tillräckliga och kompetensmässigt rätta
resurser för att kunna möta behoven. Skolorna har mött detta på ett
professionellt sätt men känner inte riktigt att de räcker till. Sedan första
januari 2016 ställer Skolverket dessutom krav på att skolorna måste
genomföra en särskild kartläggningsprocess med samtliga nyanlända oavsett
hur länge de stannar i kommunen. Kartläggningsmaterialet är mycket bra
men väldigt omfattande. I dagsläget har vi varken personella resurser eller
tillräckligt fördjupad kompetens att fullgöra uppdraget på sådant sätt att
arbetet på skolorna skall kunna genomföras med kvalitet.
Nästa stora utmaning är att utveckla den integrativa och språkutvecklande
kompetensen generellt på skolorna då vi får signaler om ökad
främlingsfientlighet ute på skolgårdarna. Detta ställer också nya krav på
samtliga som arbetar inom skolan. Därutöver behöver skolorna samverka
mera med föräldrar för att informera om läget och delvis bedriva en slags
föräldrautbildning om vikten av vuxnas egna integrativa förmågor för att
stötta barn och elever.
Barn och utbildningsförvaltningens förslag på åtgärder
1. Integrationspedagog 100 % resurs kopplat till BoUs FBK grupper som stöd
för utvecklingen av det nya kartläggningsarbetet, mottagarkompetensen hos
övriga pedagoger inför övergångar från FBK till hemklasser, språkutvecklande
arbetsmetoder i olika ämnen samt motverka främlingsfientligheten i skolan.
Inklusive en fortbildningsdag för pedagoger från kommunens olika skolor vid
fyra tillfällen om språkutvecklande arbetssätt och integration i klassrummet.
Kostnad beräknad på 100 % anställning mellan maj-december 2016. Detta
inkluderar en mindre del kringkostnader för fortbildningstillfällen för FBK
pedagoger och modersmålslärare.
Totalt cirka 363 300 kronor.
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Insatser för att förbättra integrationsarbetet 2016
2. Stödpersoner 0,5 tjänst x 2 per klass x 6 klasser (motsvarande kompetens som
vägledare, fritidspedagog, studiehandledare). Dessa stödpersoner finns initialt
med i FBK och går sedan med elever i övergången från FBK till ordinarie
klasser. Syftet är att stärka integrationsprocesserna i klasserna både utifrån ett
elev- och pedagogperspektiv. Modellen har prövats i Nordanstigs kommun.
Kostnad är beräknad utifrån 0,5tjänst x 2 per klass x 6 klasser (just nu har vi
fyra klasser men vi har här tagit höjd för 6 klasser from hösten).
Totalt cirka 1 411 040 kronor.
3. Föräldrar utbildning F-9 samt handledarutbildning för fortsatt integrativt
arbete mellan skola och föräldrar. Föreläsningar utifrån värdegrundskonceptet
”Ömsesidig Respekt” alternativt annan extern föreläsare med lämplig
kompetens för syftet.
Kostnadsbild mycket preliminärt; 5 x 15000 kr föreläsningstillfällen i
skolområdena samt kringkostnader ca 15 000 kr för dokumentation och
uppföljning i personalgrupper på skolor/förskolor. En moderator skulle få
uppdraget att hålla i kvällarna och dokumentera samtalen samt återkoppla till
personal. Kostnaden inkluderar hyra av extern lokal och moderator.
Totalt cirka 125 000 kronor.
4. Materialinköp och friluftskunskap till FBK elever och andra elever på våra
skolor som ej har utrustning eller möjligheter till denna typ av aktiviteter.
Utrustning och aktiviteter fokuserar att lära sig simma, åka skidor, åka
skridskor och gå på fjället. Utrustningsbehov fritid och idrott. Det som köps in
skall vara lånematerial som finns på skolan – extra tid för fritidsledarepedagoger för att lära ut dessa kunskaper.
Kostnaden inkluderar extra tid för eventuellt samarbete med ideella sektorn,
stödpersoner, fritidsledare att genomföra dessa aktiviteter med elever.
Totalt cirka 300 000 kronor.
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Insatser för att förbättra integrationsarbetet 2016
5. Läxhjälp för våra FBK elever och andra elever efter skoltid- utökad
studiehandledartid. Resurs för motsvarande fritidsklubbar. 3 eftermiddagar (kl
14-17) per vecka x fyra skolor under augusti-december månad.
Kostnaden inkluderar även visst material.
Totalt cirka 130 000 kronor.

Socialförvaltningens förslag på åtgärder
6. Frivilligpott. Medel för ideellt arbete med integration av asylsökande och
flyktingar med uppehållstillstånd, med samma upplägg som under
höstterminen. Föreningar och ideella organisationer som strävar efter att ge
asylsökande och nyanlända en meningsfull sysselsättning ska kunna söka
bidraget. Bidraget ska möjliggöra det ideella arbetet med integration och kan
exempelvis användas till att bekosta transporter och läromedel.
Kostnad 150 000 kronor.

7. Instegsjobb servicetjänster med inriktning på särskilt boende och
hemtjänst. Den plan vi räknat utifrån bygger på att vi har 15 stycken
servicetjänster och 2 stycken handledare. Personerna som erbjuds
servicetjänster är människor som lever på försörjningsstöd och som står
långt från arbetsmarknaden, cirka 10 utlandsfödda och cirka 5 infödda.
Upplägget innebär att instegsjobbare avlastar undersköterskor med tvätt,
disk etc.
Totalkostnad för 12 månader inklusive allt blir 1 650 000 kronor.
Plan för finansiering år 2 - projektmedel via samordningsförbundet.
Plan för finansiering år 3- Omorganisation.
8. Sommarskola som komplement till Jämtlands Gymnasium (JGY)
och grundskolans sommarskola. Barn- och utbildningsförvaltningen
och Jgy arrangerar två veckors sommarskola. Integration kompletterar
med 3 veckors sommarskola under två olika perioder kopplat till
kommunens feriepraktik. Målgruppen är de cirka 80 asylsökande
ensamkommande som bor i kommunen. Detta görs i samarbete med
bildningsförbundet. Syftet är att ge ungdomarna språkträning,
samhällsorientering, arbetsplatsbesök och sysselsättning.
Kostnad 100 000 kronor.
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Insatser för att förbättra integrationsarbetet 2016
9. Introduktionsutbildning för körkortsteori, i samarbete med
bildningsförbundet enligt modell från Bräcke och Strömsund. Grupper på
8 – 12 personer får språkstöd som underlättar för dem att ta körkort. Det
handlar om tre timmars studiecirkel vid cirka 10 tillfällen. Körkort
underlättar betydligt för människor att få arbete och gör det möjligt att bo
kvar i orter med begränsad kollektivtrafik. Målgrupp är i första hand
utlandsfödda med uppehållstillstånd.
Kostnad per grupp 25 000 kronor. Det finns ett behov att köra två
cirklar. Totalkostnad 150 000 kronor.
10. Instegsjobb för att stärka integrationsservice i byar med stort
mottagande av asylsökande. De behov hon identifierat handlar om en
instegsjobbare på 50 % i Änge och en instegsjobbare på 100 % i
Föllinge. Arbetsuppgifterna blir att stötta biblioteken med frågor kopplat
till integrationsservice och språkstöd. Arbetsleds antingen av biblioteken
eller av integration.
Grov kostnadsuppskattning 7200 kronor per månad för en heltid samt
3600 kronor för en halvtid.
Totalt 65 000 kronor för 6 månader.
Prövoperiod under 2016 med hjälp av frivilligpotten, tänkt fortsatt
finansiering under 2017 inom ramen för integration då mottagandet
väntas öka. I Föllinge finns också behov av en samlingslokal med vettigt
kök, i ordningsställande av lokal skulle med fördel kunna tas från potten
samt hyran under 2016. Därefter en del av integration.
11. Insatser för asylsökande under asyltiden: Samhällsinformation för
asylsökande, kartläggning av asylsökandens kompetens,
datorarbetsplatser där asylsökande kan använda digitala spåret för att lära
sig svenska, samt införande av sprintmodellen där vår personal lär upp
frivilliga som i sin tur lär upp asylsökande som sedan lär andra
asylsökande.
Kostnad för personal utöver den befintliga samt kostnad för hyra till
samlingslokal och datorer.
Totalt cirka 108 282 kronor.
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Insatser för att förbättra integrationsarbetet 2016
Förslag socialförvaltningen och barn-och utbildningsförvaltningen ur
15,5 miljoner potten.
Kostnadskalkyl

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 mars 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, föreslår att orterna stryks i punkten 9.
Rolf Lilja, S, Cristine Persson, C, Jörgen Blom, V, Anki Syversen, S, Birger
Backlund, S, Björn Hammarberg, M, och Maria Söderberg, C yttrar sig.
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Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder i
punkterna 1-11 som integrativa insatser ur den av staten tillförda 15,5
miljoner potten. Kommunstyrelsen antar det till åtgärderna kalkylerade
kostnadsförslaget med totalt 4.552.922 kronor. Kommunstyrelsen begär en
uppföljning på mötet i september.
Till det har kommit förslag om att stryka orterna i punkten 9.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon
på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Sanna Paloma, verksamhetschef för grundskola, deltar i ärendets
handläggning.
_____
Kopia till
Elisabeth Wickzell, verksamhetschef för integration
Sanna Palomaa, verksamhetschef för grundskola
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Ansökan om medel för deltagande vid
Landsbygdsriksdagen 2016
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen bidrar med maximalt 10.000 kronor för
finansiering av en persons deltagande, från Krokoms kommun, vid
Landsbygdsriksdagen.
2

Pengarna kan rekvireras i förväg. Redovisning av fakturaunderlag ska
ske i efterhand. Om inte redovisning sker krävs pengarna tillbaka.
Om inte hela beloppet används, krävs överskjutande del tillbaka.

3

Kommunstyrelsen vill få en skriftlig rapport från
Landsbygdsriksdagen och en redogörelse för hur Hela Sverige ska
leva Jämtlands län kommer att arbeta vidare utifrån konferensen.
I redogörelsen ska specifikt ingå vad man ser som särskilda
utmaningar.

4

Pengar tas ur förfogandeanslaget.

5

En uppföljning av beslutet görs.

_____________________________________________________
Bakgrund
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva bjuder in till Landsbygdsriksdagen på
Gotland den 27-29 maj 2016.
I en tidigare skrivelse från september 2015, ansöker organisationen om pengar
för deltagande vid Landsbygdsriksdagen 2016.
Underlag för beslut
Inbjudan till Landsbygdsriksdagen
Presidiets förslag till beslut
Ansökan om pengar för deltagande vid Landsbygdsriksdagen
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Ansökan om medel för deltagande vid
Landsbygdsriksdagen 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår att sista meningen i punkten 3 ändras till:
”I redogörelsen ska specifikt ingå vad man ser som särskilda utmaningar”.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
bidrar med maximalt 10.000 kronor för finansiering av en persons
deltagande, från Krokoms kommun, vid Landsbygdsriksdagen.
Pengarna kan rekvireras i förväg. Redovisning av fakturaunderlag ska
ske i efterhand. Om inte redovisning sker krävs pengarna tillbaka. Om
inte hela beloppet används, krävs överskjutande del tillbaka.
Kommunstyrelsen vill få en skriftlig rapport från Landsbygdsriksdagen
och en redogörelse för hur Hela Sverige ska leva Jämtlands län kommer
att arbeta vidare utifrån konferensen. Kommunstyrelsen vill också få
Landsbygdsriksdagend syn på vad den ser som särskilda
utmaningar/inriktningar för Krokoms kommun. Pengar tas ur
förfogandeanslaget. En uppföljning av beslutet görs.
Till det har kommit förslag om att ändra sista meningen i punkten 3 till: ”I
redogörelsen ska specifikt ingå vad man ser som särskilda utmaningar”.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon
på ärendet i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på ärendet i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Ansökan om medel för deltagande vid
Landsbygdsriksdagen 2016
Kopia till
Anna Frestadius, Hela Sverige ska leva Jämtlands län
Hans Morén, kommuncontroller
Gertrud Engelin, ekonom
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Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Eva Herdin sitter som representant från Jämtlands läns Konstförening i
Eric och Gullan Hemmingssons stiftelse.
_______
*

Eric och Gullan Hemmingssons stiftelse
Eva Herdin sitter som representant från Jämtlands Läns Konstförening,
i Eric och Gullan Hemmingssons stiftelse.

_____
Val kvar att göra till ett senare möte
*

Laxsjö, Röda kors fond
Vakant plats för S

*

Kommunala handikapprådet
Vakant ersättarplats för S

_____
Kopia till
Mats Hurtig, kultursamordnare
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Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
1
2

3

Justerandes sign

Dnr KS 14/267
Tilläggsavtal till avtal Artvise Kundtjänst
Dnr KS 15/323
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Ansökan
och presentation av ett operaprojekt
Dnr KS 16/016
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Bidrag för
mandatperioden 2016-2019 till Jämtlands nämndemannaförening
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Delegationsbeslut
4

5

Dnr KS 16/059
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Kommunens
firmatecknare fr.o.m. 2016-02-09
Dnr KS 16/081
Delegationsbeslut – Tillförordnad chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-01–08-31 samt
lönetillägg för aktuell period

_____
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Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
A

B

C

D

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 15/122
Motion – De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska
erbjudas arbete i kommunens regi.
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i april 2016.
Dnr KS 15/169
Motion – Slopad avgift för trygghetslarm
Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast i
juni 2016.
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 15/273
Medborgarförslag – Gratis kollektivtrafik för alla barn i Krokoms
kommun. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 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.
Dnr KS 15/321
Motion Mät skolelevers sjukfrånvaro
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast den 7 december 2016.

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 56 (forts)

Dnr 2016-000022

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
H

I

J

K

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.
Dnr KS 16/076
Motion – Underlätta och stimulera rekrytering av deltidsbrandkår.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i februari 2017. Kommunstyrelsens presidium
har givit kommundirektörens ledningsgrupp i uppdrag att besvara
motionen.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 57

Dnr 2016-000019

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
1
2

3
4

5

6

Justerandes sign

Dnr 24
Region Jämtland Härjedalen, Nyskapande Jämtland Härjedalen: 160123,
Innovationsprogram för Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen: 160310, Europaforum Norra Sveriges
positionspapper 2016
Dnr 28
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: protokoll 160222
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 160205, § 4, Införande av
bidrag till körkort på vård- och omsorgsprogrammet
Dnr KS 13/278
Privatperson: skrivelse 150206 angående Miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen i Västernorrland lämnar tillstånd till fiskodling i
Storsjön
Privatperson: mejl 160219 angående resultat och balansräkning på
företaget som vill bedriva fiskodling i Storsjön

7

Dnr KS 15/016
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 160302 om ledamöter i
Rennäringsdelegationen i Jämtland 2016-2019

8

Dnr KS 15/213
Socialnämnden: protokollsutdrag 160216, § 28, Revisionsrapport
’Granskning av kommunens rutiner för att minska sjukfrånvaron’

9

Dnr KS 15/280
Socialnämnden: protokollsutdrag 160216, § 29, Revisionsrapport
’Granskning av personalsystemet Heroma’

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2016
Kommunstyrelsen

Ks § 57 (forts)

Dnr 2016-000019

Meddelanden
Dnr KS 15/318
10 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 160218 angående Ansökan om
förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken
Dnr KS 16/006
11 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 160215,
160302 och 160315
12 SmåKom: 160301, nyhetsbrev

Dnr KS 16/008

Dnr KS 16/036
13 Region Jämtland Härjedalen: minnesanteckningar samråd RKM 160219
Dnr KS 16/043
14 Sametinget: rapport 160129 om användning av statsbidrag för
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska samt förslag till
riktlinjer
15 Samrådsgrupp för Samiskt förvaltningsområde: protokoll 160212
Dnr KS 16/056
16 Kommunens revisorer/Deloitte: skrivelse 160108, revisionsrapport
160129 Fastighetsunderhåll
Dnr KS 16/071
17 Länsstyrelsen Västernorrland: inspektionsprotokoll 160225 från besök
hos Överförmyndarnämnden i Krokom 151016
Dnr KS 16/074
18 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: protokollsutdrag
160222, § 4, Budget 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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