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Ks § 37 Dnr 2018-000020  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Ärendet Näringslivsstrategi stryks från dagens ärendelista eftersom 

ärendet hör hemma under delegationsbeslut. 

2 I övrigt godkänns ärendelistan. 

_____ 
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Ks § 38 Dnr 2018-000021  

Informationer 
* Gemensamma nämnden för upphandling, GNU 

Nils-Göran Johansson, upphandlingschef samt Åsa Olofsson, 
upphandlare i Östersund 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Linda Näsén, inköps- och 
upphandlingssamordnare deltar också 

* Kommundirektören informerar 
 Jonas Törngren, kommundirektör 

- Upphandling Åre kommun 
- Smedjan 
- JHT, Jämtland Härjedalen Turism 
- Räddningstjänstförbundet, finansieringsförslag 

_____ 
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Ks § 39 Dnr 2018-000067  

Medborgarlöfte 2018, handlingsplan polis-kommunen 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen antar 2018 års medborgarlöften med tillhörande 

handlingsplan. 

_________________________________________________________ 

Bakgrund 
Polisen och Krokoms kommun ska årligen utifrån riskanalys och 
medborgardiaslog komma överens om prioriterade områden och utfästa 
löften för åtgärder som ska genomföras. Polisen redogjorde för 
Folkhälsorådet den 27 februari vilka löften och åtgärder de ansåg var 
viktigast för 2018. Folkhälsorådet godkände medborgarlöften med 
tillhörande handlingsplan och rekommenderar Kommunstyrelsen att göra 
detsamma. 

Underlag för beslut 
Tjut medborgarlöften 2018 
Handlingsplan 
Protokollsutdrag Folkhälsorådet 2018-02-27 

Förslag tom läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Mariana Handler och Alexandra Hägglund, polisen, informerar i ärendet. 

Maria Söderberg, C, Niklas Rhodin, S, Jan Englund, Sd, Maria Jacobsson, S, 
och Jörgen Blom, V, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 
2018 års medborgarlöften med tillhörande handlingsplan. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Polisen 
Louise Öhnstedt, Folkhälsosamordnare 
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Ks § 40 Dnr 2018-000065  

Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen som 
verksamhetsnämnd 
Kort sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i årsredovisning med 
måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för kommunstyrelsens 

verksamheter 2017 med en redaktionell ändring. 

_______________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens verksamheter presenteras i årsredovisning med 
måluppfyllelse och verksamhetsberättelse för 2017.  

Underlag för beslut 
Tjänstutlåtande den 13 mars 2018 
Årsredovisning Kommunstyrelsen 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår en redaktionell ändring. 

Niklas Rhodin, S, Andreas Karlsson, C, Maria Jacobsson, S, Björn 
Hammarberg, M, Jan Englund Sd, Jörgen Blom, V, och Jannike Hillding, M, 
yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner årsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter 2017.  

Till det har kommit förslag om en redaktionell ändring. 

Ordförande kommer att fråga på förslaget inklusive den redaktionella 
ändringen. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget inklusive redaktionell ändring finner 
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Ks § 40 (forts) Dnr 2018-000065  

Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen som 
verksamhetsnämnd 
 

Kopia till 
Sara Anselmby, kanslichef 
Björn Torbjörnsson, ekonomichef 
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Ks § 41 Dnr 2018-000001  

Remiss, ansökningar om 
bygdeavgiftsmedel/bygdemedel 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår att 2017 års allmänna bygdemedel fördelas 

och prioriteras enligt förslag. 

2 Kommunstyrelsen, inför kommande års fördelning av bygdemedel, har 
en principdiskussion i januari, innan beslut tas.  

 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarar för ansökningar om 
bygdemedelsbidrag för föreningar inom Krokoms kommun. Efter 
registrering, diarieföring och sortering på Länsstyrelsen skickas 
ansökningarna till Krokoms kommun. Hos kommunen bereds ansökningarna 
av tjänstemän inom enheterna Näringsliv, Kultur och Fritid.  

Ansökningarna följs upp med kontakt mellan kommunens tjänstemän och 
ansökande förening för förtydliganden rörande ansökningarna. Under 
beredningen stäms ansökan av mot Länsstyrelsens policy och kriterier. 
Hänsyn tas också gentemot om den sökande fått beviljade medel tidigare år 
och vart geografiskt den sökande finns i förhållande till berört 
vattenregleringsområde. Ansökningarna kan både beviljas, avslås eller 
minskas. Vid minskning av summan förtydligas vad bidraget är avsett för 
eller om hela projektet minskas. 

Den totala summan för ansökta bidrag är 8 210 796 kr och den totala potten 
att fördela är på 2 275 720. 

Den slutliga prövningen av kommunstyrelsens föreslagna fördelning görs av 
Länsstyrelsen. 

Underlag för beslut  
Översikt av fondtilldelning samt sökta bidrag i respektive fond och område. 
Sammanställning av 2017 års ansökningar och förslag till fördelning. 
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Ks § 41 (forts) Dnr 2018-000001  

Remiss, ansökningar om 
bygdeavgiftsmedel/bygdemedel 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsen, inför kommande års 
fördelning av bygdemedel, har en principdiskussion i januari, innan beslut 
tas.  

Jörgen Blom, V, Maria Jacobsson, S, Andreas Karlsson, C, Erika Öhlin, S, 
Björn Hammarberg, M, Marie Svensson, V, Hans Åsling, C, Lena Persson, 
Kd, och Jan Runsten, Mp, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att 2017 års allmänna bygdemedel fördelas och prioriteras enligt 
förslag. 

Till det har kommit förslag med tillägg om att kommunstyrelsen, inför 
kommande års fördelning av bygdemedel, har en principdiskussion i januari, 
innan beslut tas.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på 
tilläggsförslaget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen 
bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
Avdelning för näringsliv, fritid och kultur 
Kommunstyrelsen i januari 2019 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(24) 

Sammanträdesdatum 
2018-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 42 Dnr 2017-000374  

Planerade upphandlingar 2019 
Kort sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om Krokoms kommun ska delta i de 
ramavtal som GNU – gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
planerar att upphandla till och med 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Krokoms kommun ska vara med i samtliga upphandlingar som framgår 

av ramavtalslistan, bilaga 1, förutom: 

- Färghandelsvaror 

- Gatubelysning 

- Inhyrning av maskiner och verktyg 

- Lås- och låstjänster 

- Smörjmedel 

- Ljuskällor 

2. Krokoms kommun önskar att följande upphandlingar ska läggas till i 
ramavtalslistan: 

- Datacenter 

- Farligt avfall VA material 

3. Krokoms kommun rekommenderar Upphandlingskontoret att använda de 
nationella ramavtal som finns i den mån det går. Till exempel ramavtal 
via SKL Kommentus respektive Kammarkollegiet.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Berg-, Bräcke-, Härjedalen-, Krokom-, Ragunda-, Strömsund-, Åre- 
respektive Östersunds kommuner ingår i GNU. Samarbetet innebär att det 
gemensamma Upphandlingskontoret gör de ramavtalsupphandlingar som 
GNU önskar.  
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Ks § 42 (forts) Dnr 2017-000374  

Planerade upphandlingar 2019 
Beskrivning av ärendet (forts) 
Varje år skickar GNU via Upphandlingskontoret ut en ramavtalslista över 
aktuella upphandlingar som är på gång. (Det är med andra ord inte fråga om 
samtliga ramavtalsupphandlingar som Upphandlingskontoret genomför). 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om Krokoms kommun inte ska delta i 
någon av upphandlingarna på listan.   

KLG – Kommunledningsgruppen har gått igenom ramavtalslistan och 
rekommenderar Kommunstyrelsen att godkänna den med några undantag. 
Anledningen till att Krokoms kommun väljer att avstå vissa upphandlingar 
beror dels på att behovet inte finns, och dels på att kommunen överlåtit 
fastighetsskötseln till Krokomsbostäder. Krokomsbostäder är anslutna till 
HBV – Husbyggnadsvarors ramavtal som kommunen därmed kan nyttja.   

Beslutet ska meddelas Upphandlingskontoret senast den 14 mars 2018. 

Underlag för beslut 
GNU´s ramavtalslista över planerade upphandlingar till och med 2019.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun ska 
vara med i samtliga upphandlingar som framgår av ramavtalslistan, förutom: 

Färghandelsvaror, Gatubelysning, Inhyrning av maskiner och verktyg, Lås- 
och låstjänster, Smörjmedel, Ljuskällor. Krokoms kommun önskar att 
följande upphandlingar ska läggas till i ramavtalslistan: Datacenter, Farligt 
avfall VA material. Krokoms kommun rekommenderar 
Upphandlingskontoret att använda de nationella ramavtal som finns i den 
mån det går. Till exempel ramavtal via SKL Kommentus respektive 
Kammarkollegiet.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 
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Ks § 42 (forts) Dnr 2017-000374  

Planerade upphandlingar 2019 
 

Kopia till 
Upphandlingskontoret Östersund 
Linda Näsén, Inköps- och upphandlingssamordnare 
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Ks § 43 Dnr 2018-000033  

Strategi för besöksnäringen 
Kort sammanfattning 
Ett förslag till strategi för besöksnäringen i Krokoms kommun har arbetats 
fram. Turistnäringen står bakom strategin. Vi föreslår Kommunstyrelsen att 
anta strategin.   

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen antar förslag till strategi för besöksnäringen i 

Krokoms kommun. 

________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Våren 2017 initierade Näringslivskontoret vid Krokoms kommun 
tillsammans med Turistkompaniet ett arbete för att ta fram en strategi för 
turismen och besöksnäringen i kommunen. Ett gediget arbete med många 
engagerade människor har resulterat i denna strategi där vision och mål för 
besöksnäringen i Krokoms kommun har tagits fram. Det är ett förslag till en 
gemensam strategi mellan kommunen och turistnäringen. En styrgrupp 
bestående av representanter från näringen, Turistkompaniet och Föreningen 
Ansättfjällen står bakom strategin.  

Under mars-april kommer handlingsplanen 2018-2020 att arbetas fram med 
konkreta insatser och en tydlig rollfördelning mellan olika aktörer.  

Underlag för beslut 
Bilaga 1. Förslag till Strategi för besöksnäringen i Krokoms kommun 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Niklas Rhodin, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 
förslag till strategi för besöksnäringen i Krokoms kommun. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
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Ks § 43 (forts) Dnr 2018-000033  

Strategi för besöksnäringen 
 

Kopia till 
Avdelningen näringsliv, kultur och fritid  
Kommundirektörens ledningsgrupp 
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Ks § 44 Dnr 2018-000077  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att försöksverksamheten gällande 

”Barnomsorg på obekväm arbetstid” avslutas i förtid då det inte har 
kunnat genomföras i enlighet med fullmäktiges beslut i februari 2016. 
Syftet med försöksverksamheten skulle vara att utvärdera effekter och 
kostnader av en permanent verksamhet. Under nuvarande omständigheter 
är detta inte möjligt. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige i februari 2016 (Kf § 9) skulle barn- och 
utbildningsförvaltningen genomföra en försöksverksamhet läsåret 2017/2018 
i syfte att möta medborgarnas behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Försöksverksamheten kom igång under hösten 2017, utifrån kommunens kö 
där det fanns tre intresserade. Två familjer valdes ut utifrån försöksprojektet 
ekonomi. En familj avböjde, så försöket har skett med en familj, som har 
uttryckt omsorgsbehov för halvtid under obekväm arbetstid. Tjänsten 
nyttjades ett fåtal gånger av familjen som sedan sade upp intresset till nyår 
2017. Detta har gjort det svårt att räkna på ekonomiska förutsättningar och 
effekter. 

Satsningen skulle rymmas inom förvaltningen budget.  

Underlag för beslut 
Protokollsutdrag KF § 9, februari 2016  
Protokollsutdrag BUN § 57, maj 2017 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jannike Hillding, M, Maria Jacobsson, S, Maria Söderberg, C, och Jörgen 
Blom, V, yttrar sig. 
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Ks § 44 (forts) Dnr 2018-000077  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att försöksverksamheten gällande ”Barnomsorg 
på obekväm arbetstid” avslutas i förtid då det inte har kunnat genomföras i 
enlighet med fullmäktiges beslut i februari 2016. Syftet med 
försöksverksamheten skulle vara att utvärdera effekter och kostnader av en 
permanent verksamhet. Under nuvarande omständigheter är detta inte 
möjligt. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 45 Dnr 2018-000013  

Delegationsbeslut 
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 13/162 
1 Förlängning av supportavtal Färgscanning, kansliet IT-chef 
 
   Dnr KS 18/041 
2 Uppräkning av ersättning till förtroendevalda HR-chef 
 
   Dnr KS 18/043 
3 Ordförandebeslut 180131, Framtagande av närings- Ks ordf 
 livsstrategi och handlingsplan 
 
   Dnr KS 18/058 
4 Tillförordnad kommundirektör, firmatecknare och Kommundir 
 beslutsattestant under ledighet 180222-180226 
 
   Dnr KS 18/059 
5 Delegationsbeslut avseende anställning av bygg- och Kanslichef 
 miljöchef 
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Ks § 45 (forts) Dnr 2018-000013  

Delegationsbeslut 
   Dnr KS 18/068 
6 Delegationsbeslut avseende avslag om begäran att Kommundir  
 få ta del av allmän handling 
 
   Dnr KS 18/072 
7 Överenskommelse/avtal om fördjupad samverkan om Kommundir 
 nyanländas etablering, Arbetsförmedlingen-kommunen 
 
   Dnr KS 18/073 
8 Avtal – Humanytjänsten fr o m 180301 Kommundir 
_____ 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(24) 

Sammanträdesdatum 
2018-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ks § 46 Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr 22 
1 Näringslivsfonden:  protokoll 180208 
 
2 Socialnämnden:  protokollsutdrag 180219, § 20 – Översyn av planer och 

program inom äldreomsorgen 
 
3 Folkhälsorådet:  protokoll 180227 
 
4 Barn- och utbildningsnämnden:  protokollsutdrag 180227, § 20, Jämtbus 

– Revidering av gemensamma riktlinjer i Jämtlands län för samverkan 
kring barn och unga i behov av särskilt stöd 

 
  Dnr 24 
5 Region Jämtland Härjedalen:  protokollsutdrag 180214, § 38 – 

Valärenden 2018 
 
  Dnr 28 
6 Jämtlands Gymnasieförbund, JGY:  protokollsutdrag 180206, § 1 – 

Förutsättningar inför budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 
 
7 Säkerhetspolisen:  rapporten Säkerhetspolisen 2017 
 
8 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, Östersunds 

kommun:  protokoll 180219 
 
  Dnr KS 16/143 
9 Trafikverket:  tilläggsbeslut 180202, Statlig medfinansiering, Åtgärder 

för tillgänglighet till kollektivtrafik, väderskydd samt trafiksäker skolväg 
 
  Dnr KS 17/021 
10 Barn- och utbildningsnämnden:  protokollsutdrag 180123, § 12 – 

Skolskjutsuppföljning 
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Ks § 46 (forts) Dnr 2018-000014  

Meddelanden 
  Dnr KS 17/312 
11 Region Jämtland Härjedalen:  protokollsutdrag 180214, § 36 – 

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 

 
  Dnr KS 18/003 
12 Länsstyrelsen Jämtlands län:  beslut 180214, förordnande av borgerlig 

vigselförrättare 
 
  Dnr KS 18/006 
13 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 180209, 

180219 och 180226 
 
  Dnr KS 18/029 
14 Folkhälsorådet:  beslut 180227, § 2 – Folkhälsoplan 2018 
 
  Dnr KS 18/032 
15 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll från Primärkommunala 

samverkansrådet 180115 och 180205 
 
16 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll från Regionens samverkansråd 

180115 och 180205 
 
17 Region Jämtland Härjedalen:  protokoll från samråd RKM 180215 
 
  Dnr KS 18/038 
18 Länsstyrelsen Västernorrland:  180206 entledigande av 

begravningsombud 
 
  Dnr KS 18/055 
19 Länsstyrelsen Västernorrland:  beslut 180209, Inspektion hos 

överförmyndarnämnden 
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Meddelanden 
  Dnr KS 18/056 
20 Migrationsverket:  information 180212, Migrationsverket anpassar 

verksamheten i Jämtland och Härjedalen 
 
  Dnr KS 18/061 
21 Samhällsbyggnadsnämnden:  protokollsutdrag 180207, § 15, 

internkontrollplan 2018 
_____ 
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Ks § 47 Dnr 2018-000022  

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
Kort sammanfattning 
   Dnr 2017/081 
1 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till 

kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018. 
Kommunstyrelsens presidium remitterar förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

    Dnr 2017/137 

2 Motion – Att vara äldre här och i framtiden. Förslaget remitteras till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast i april 
2018. Kommunstyrelsens presidium har begärt in yttrande från 
avdelningen för näringsliv, kultur och fritid. 

  Dnr 2017/190 
3 Motion – Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad 

mat i förskola, skola och äldreomsorg. Motionen remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i 
maj 2018. 

     Dnr 2017/205 
4 Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras 

till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj 
2018. 

   Dnr 2017/277 
5 Medborgarförslag – Pumptrack i Björkparken, Krokom. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 
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Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
  Dnr 2017/305 
6 Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens 

äldreboenden. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr 2017/306 
7 Motion – Inför prova-på erbjudanden på länsbussarna. Motionen 

remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i 
september 2018. 

   Dnr 2017/307 
8 Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig 

verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för 
beslut i fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr 2017 - 308 
9 Motion – Utbetalningar ska göras till båda föräldrar i familjer med 

försörjningsstöd. Motionen remitteras till socialnämnden för beslut i 
fullmäktige senast i september 2018. 

   Dnr 17/309 
10 Medborgarförslag – Utöka elevhälsans kompetens och se över 
 organisationen för stödet till skolbarn med språkstörning. Förslaget 
 remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
 ärendet senast i april 2018. 

     Dnr 17/296 
11 Medborgarförslag – Skolbarnsomsorg för barn 6-9 år med föräldrar 
 som är föräldralediga med ett yngre syskon. Förslaget remitteras till 
 barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i 
 april 2018. 

     Dnr 17/323 
12 Medborgarförslag - Hjärtstartare i Krokoms badhus, Nyheden. 

 Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i 
ärendet senast i april 2018. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(24) 

Sammanträdesdatum 
2018-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag 
och revisionsrapporter 
     Dnr 17/325 
13 Medborgarförslag - Bygg en kickbana i Krokom. Förslaget 

remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i 
februari 2018. 

     Dnr 17/334 
14 Medborgarförslag – Bana väg för växtkraft – Prioritera upprustning 
 av väg mellan Änge och Stavre. Förslaget remitteras till kommun-
 styrelsen som själv beslutar i ärendet senast i februari 2018. 

   Dnr 17/324 
15 Medborgarförslag – Säkra Kaxås skola långsiktigt. Förslaget 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i 
ärendet senast i  april 2018. 

     Dnr 17/303 
16 Medborgarförslag – Förläng tid för boende för ensamkommande 
 som fyller 18 år. Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i 
 kommunstyrelsen senast i april 2018. 

     Dnr 17/344 
17 Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms 
 kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i 
 fullmäktige senast i oktober 2018. 

_____ 

Revisionsrapporter, pågående  
   Dnr KS 2017/354 
1 Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd, 

socialnämnden. 

    Dnr KS 2018/069 
2 Socialnämndens ekonomi 2017 – Ledning och styrning 
_____  
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