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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Ivern, torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 08.30-14.45

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Karin Wallén, C, tjg ers för Andreas Karlsson, C
Stina Kimselius, M, tjg ers för Jannike Hillding, M
Jan Runsten, Mp
Cristine Persson, C, tjg ers för Lena Persson, Kd
Maria Jacobsson, S
Annika Hansson, S
Mikael Karlsson, S, tjg ers för Gabriella Karlsson, S
Jörgen Blom, V
Inte närvarande Erika Öhlin, S

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Jan Englund, Sd, insynspost

Justerare

Hans Åsling och Maria Jacobsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom måndagen den 10 september 2018

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 124-141

Anette Lihuvudh
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

Hans Åsling

Maria Jacobsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Datum då anslaget sätts upp

31/8 och 12/9 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

21/9 och 3/10 2018

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(38)

Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ärendelista
Ks § 124

Dnr 2018-000020

Godkännande/förändringar av föredragningslistan .............................................. 3
Ks § 125

Dnr 2018-000203

Regionindelningen - ny remiss, där kommunen inte är remissinstans ................. 4
Ks § 126

Dnr 2018-000132

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB....................................................................... 6
Ks § 127

Dnr 2018-000207

Lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun ............................................... 8
Ks § 128

Dnr 2018-000209

Ersättning till kommunalt förtroendevalda, arvodesbestämmelser ..................... 10
Ks § 129

Dnr 2018-000154

Riktlinjer för fritextfält......................................................................................... 12
Ks § 130

Dnr 2018-000148

Internkontrollplan 2018, kommunstyrelsens verksamheter ................................ 14
Ks § 131

Dnr 2017-000360

Uppföljning av revisionsrapporter 2016 samt rutin för fortlöpande
uppföljning av revisionsrapporter två gånger per år, via Stratsys ...................... 16
Ks § 132

Dnr 2017-000344

Motion - Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms
kommun ............................................................................................................ 20
Ks § 133

Dnr 2018-000178

Områdesplaner ska höra till gällande översiktsplan .......................................... 22
Ks § 134

Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård och
Terapiträdgårdar ............................................................................................... 23
Ks § 135

Dnr 2018-000208

Reglemente för Överförmyndarnämnden .......................................................... 26
Ks § 136

Dnr 2017-000342

Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd och folköl......................................... 27
Ks § 137

Dnr 2018-000179

Revidering av måltidspolicyn 2018 .................................................................... 29
Ks § 138

Dnr 2018-000021

Kommundirektören informerar........................................................................... 31
Ks § 139

Dnr 2018-000013

Delegationsbeslut ............................................................................................. 32
Ks § 140

Dnr 2018-000014

Meddelanden .................................................................................................... 35
Ks § 141

Dnr 2018-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag och
revisionsrapporter ............................................................................................. 37

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 124

Dnr 2018-000020

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
1

Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningslista.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 125

Dnr 2018-000203

Regionindelningen – Indelningskommitténs
slutbetänkande ”Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10)
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner remissvar från samverkanspartierna, C, M,
Mp, och Kd.
___________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Deltar inte i beslutet
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Annika Hansson, S, Mikael Karlsson,
S, och Jörgen Blom, V deltar inte i beslutet.
_____
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser inte remiss Regionindelning som
en fråga för kommunen, det är staten och regionen som i första hand berörs.
S och V tycker dock att de politiska partierna bör vara remissinstans.
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun lämnar remissyttrande i Myndighetsgemensam indelning
– samverkan på regional nivå, slutbetänkande av Indelningskommittén.
Underlag för beslut
Remiss – Indelningskommitténs betänkade” Myndighetsgemensam
indelning – samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10)
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Cristine Persson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen godkänner
samverkanspartiernas, C, M, Mp och Kd, remissvar.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 125 (forts)

Dnr 2018-000203

Regionindelningen – Indelningskommitténs
slutbetänkande ”Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10)
Kopia till
Finansdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 126

Dnr 2018-000132

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB.
2.

Ägardirektivet börjar gälla vid kommande bolagsstämma för bolaget
och ska gälla tills vidare.
__________________________________________________________
Reservation
Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
I ägardirektivet från 2016 finns formuleringar som kan tolkas på olika sätt.
Det nya förslaget till ägardirektiv förtydligar formuleringarna och beskriver
behovet av Krokomsbostäder ABs aktiva roll för att tillsammans med
kommunens övriga verksamheter klara målsättningarna i utvecklings- och
tillväxtstrategin.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande Ägardirektiv Krokomsbostäder AB 2018
Ägardirektiv för Krokomsbostäder AB 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunstyrelsen lägger till ”av hyresrätter,
bostadsrätter och lokaler” mellan orden nyproduktion och köp i första
stycket under punkt 2.
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunstyrelsen under rubriken Miljöarbete
lägger till i första meningen ”Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar
verksamhet så som källsortering i fastighetsbeståndet, minska
klimatpåverkande utsläpp med mera.”
Niklas Rhodin, S, Hans Åsling, C, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar nytt ägardirektiv för Krokomsbostäder AB. Ägardirektivet börjar gälla
vid kommande bolagsstämma för bolaget och ska gälla tills vidare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 126 (forts)

Dnr 2018-000132

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Till det har kommit förslag med två tillägg.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggen och sedan frågar hon på
förslaget i övrigt.
Efter fråga på de två tilläggen finner ordförande att kommunstyrelsen avslår
dessa.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 127

Dnr 2018-000207

Lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun
Kort sammanfattning
De lokala nu gällande ordningsföreskrifterna antogs av Kommunfullmäktige
den 21 november 2007, § 113. De är i behov av revidering och uppdatering.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av föreskrifterna och
tagit fram ett förslag för revidering. Förslaget behandlades av
kommunstyrelsens presidium 20 augusti. Kommunstyrelsens presidium
beslutade då att sända det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för
Krokoms kommun.

2

De lokala ordningsföreskrifterna ska börja gälla får och med den 1
januari 2019.

3

Beslutet meddelas Länsstyrelsen i Jämtlands län.

________________________________________________________
Bakgrund
De lokala föreskrifterna är i behov av revidering. Revideringen har gjorts i
samarbete med Polismyndigheten, alkoholhandläggare,
säkerhetssamordnare, folkhälso-/ungdomssamordnare och fastighetschef.
Vid genomgången har ett antal paragrafer reviderats och anpassats till
gällande lagstiftning, som exempel kan nämnas, att områdena, i vilka det är
förbjudet att förtära alkohol utomhus på offentliga platser i centrala Krokom,
Föllinge, Nälden och Änge, annat än i samband med servering av sådana
drycker, utökats. Vidare har kravet på att alltid hålla hund kopplad i tätort,
mm. Förändrats till att hundar ska hållas kopplade i motionsslingor, skidspår,
slalombackar, kälkbackar, offentliga lekplatser, allmän badplats och
begravningsplatser samt på offentlig plats under den tid som den tas i
anspråk för offentlig tillställning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 127 (forts)

Dnr 2018-000207

Lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun
Underlag för beslut
Förlag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Cristine Persson, C, Maria Jacobsson, S, Karin Wallén, C, Björn
Hammarberg, M, Hans Åsling, C, Jörgen Blom, V, och Jan Englund, Sd,
yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommun. De
lokala ordningsföreskrifterna ska börja gälla får och med den 1 januari 2019.
Beslutet meddelas Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 128

Dnr 2018-000209

Ersättning till kommunalt förtroendevalda,
arvodesbestämmelser
Kort sammanfattning
En arbetsgrupp bestående av Maria Söderberg, C, Christine Persson, C,
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, har utarbetat förslag på nya
arvodesbestämmelser till förtroendevalda att gälla från och med den 1
januari 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar förslag till ”Bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun”, att gälla från och med
den 1 januari 2019.
Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp bestående av Maria Söderberg, C, Christine Persson, C,
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, har utarbetat förslag på nya
arvodesbestämmelser till förtroendevalda att gälla från och med den 1
januari 2019.
De nuvarande bestämmelserna gäller sedan den 1 januari 2015. De
förändringar som föreslås är marginella och syftar främst till att förtydliga
eventuella otydligheter. När det gäller de fasta årsarvodena så föreslås en
ökning i arvode för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, från 40 % till 50
%. Då antalet ledamöter i fullmäktige är färre än föregående mandatperiod
innebär detta i sig ingen ökad kostnad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 22 augusti 2018
Förslag till Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i
Krokoms kommun.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S, Jan Englund, Sd, Maria Jacobsson, S,
Cristine Persson, C, Jan Runsten, Mp, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 128 (forts)

Dnr 2018-000209

Ersättning till kommunalt förtroendevalda,
arvodesbestämmelser
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar förslag till ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald
i Krokoms kommun”, att gälla från och med den 1 januari 2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 129

Dnr 2018-000154

Riktlinjer för fritextfält
Kort sammanfattning
I de fall fritextfält finns tillgängliga i kommunens IT-system, ska dessa
användas enligt riktlinjer som utarbetats.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar riktlinjer för användning av fritextfält.
______________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Det är viktigt att vi i våra verksamheter bemöter våra kunder på ett korrekt
och objektivt sätt. När vi använder oss av IT-system för att handlägga och
dokumentera begränsas ofta informationsinmatningen av fasta strukturerade
val, men ibland finns fritextfält för att användaren ska kunna komplettera
informationen som matas in i systemet, så att det blir så korrekt och
fullständig information som möjligt. Datainspektionen ställer krav på att det
finns instruktioner för vad som får antecknas i fritextfälten.
Av ovanstående skäl har riktlinjer för fritextfält utarbetats för Krokoms
kommuns verksamheters räkning
Underlag för beslut
Utvecklingschefens tjänsteutlåtande, 31 maj 2018
Riktlinjer för användning av fritextfält
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jan Englund, Sd, Cristine Persson, C, Jörgen Blom, V, Maria Jacobsson, S,
Malin Bergman, C, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
riktlinjer för användning av fritextfält.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 129 (forts)

Dnr 2018-000154

Riktlinjer för fritextfält
Kopia till
Kvalitetssamordningsgruppen
Kommundirektörens ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 130

Dnr 2018-000148

Internkontrollplan 2018, kommunstyrelsens
verksamheter
Kort sammanfattning
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter, gällande 2018, är
utarbetad för godkännande i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplanen för 2018.
____________________________________________________
Beskrivning av ärendet
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 inventerat riskområden och utifrån denna gjort en
riskanalys. Med detta som underlag har ett förslag till Internkontrollplan för
2018 utarbetats.
Underlag för beslut
Utvecklingschefens tjänsteutlåtande den 29 maj 2018
Riskanalys och internkontrollplan för 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner internkontrollplanen för 2018.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 130 (forts)

Dnr 2018-000148

Internkontrollplan 2018, kommunstyrelsens
verksamheter
Kopia till
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 131

Dnr 2017-000360

Uppföljning av revisionsrapporter 2016 samt rutin för
fortlöpande uppföljning av revisionsrapporter två
gånger per år, via Stratsys
Kort sammanfattning
Kommunens revisorer gör granskningar av nämndernas arbete så kallade
revisionsrapporter. I rapporterna föreslår revisorerna sådant som de tycker
borde åtgärdas. Nämnden får, utifrån revisorernas förslag, chans att yttra sig
i rapporten.
Förslag finns om att kommunen upprättar en rutin för att årligen följa upp
nämndernas svar på revisionsrapporterna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen upprättar en rutin för att fortlöpande följa upp
revisionsrapporter två gånger per år via Stratsys.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av revisionsrapporter 2016 och
påminner nämnderna om åtgärder som ännu inte är gjorda.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
År 2016 genomförde revisorerna sju revisionsrapporter
*

”Från beslut till genomförende” som ställdes till samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för besvarande.
I rapporten är revisorernas förslag åtgärdade.

_____
*

”Granskning av arkivrutiner” som ställdes till kommunstyrelsen för
besvarande.

Kvar att åtgärda;
-

Justerandes sign

Under 2018 kommer en plan för tillsyn att upprättas, för hur
kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt ansvar som tillsynsansvarig
arkivmyndighet. I planen bör även ingå kommunens bolag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 131 (forts)

Dnr 2017-000360

Uppföljning av revisionsrapporter 2016 samt rutin för
fortlöpande uppföljning av revisionsrapporter två
gånger per år, via Stratsys
-

Flera dokumenthanteringsplaner behöver uppdateras, inte minst med
tanke på den nya dataskyddsförordningen. Åtgärder sker under 2018.

-

Arkivbeskrivning för kommunarkivet upprättas under 2018

*

”Fastighetsunderhåll” som ställdes till samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande.

Kvar att åtgärda;
-

En rekommendation från revisorerna var att tydliggöra skillnaden
mellan vad som ska vara en investering eller ett underhåll. I dagsläget
finns rutiner från 1999 som behöver uppdateras. Detta är ej åtgärdat då
samhällsbyggnadsnämnden anser att det ska göras av ekonomikontoret.

_____
*

”Granskning av externa avtal” som ställdes till kommunstyrelsen och
socialnämnden för besvarande.

Kvar att åtgärda;
-

Befintliga styrdokument håller på att ses över

_____
*

”Granskning av rutiner för rekrytering och kompetensförsörjning”
som ställdes till kommunstyrelsen för besvarande.

Kvar att åtgärda;
-

En rekommendation från revisorerna var att upprätta riktlinjer med
särskild inriktning på rekrytering. I kompetensförsörjningsplanen är en
av de beslutade aktiviteterna att utveckla och tydliggöra rekryteringsprocessen och det ska ske under 2018.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 131 (forts)

Dnr 2017-000360

Uppföljning av revisionsrapporter 2016 samt rutin för
fortlöpande uppföljning av revisionsrapporter två
gånger per år, via Stratsys
*

”Granskning av socialnämndens ledning och styrning av ekonomin”
som ställdes till socialnämnden för besvarande.

Kvar att åtgärda;
En pågående process
_____
*

”Rutiner för diariehantering” som ställdes till socialnämnden och
kommunstyrelsen för besvarande.

Kvar att åtgärda;
Regelbundna och systematiska uppföljningar av att gällande lagar och
rutiner efterlevs avseende hantering av e-post. Stickprovskontroller har inte
gjorts då man fortfarande söker ändamålsenlig metod för genomförandet.
Utbildning med utgångspunkt i kontorshandboken genomförs vid varje
nyanställning av förvaltningarnas respektive registratorer.
Upprätta rutiner för att säkerställa att de styrdokument som hålls tillgängliga
på intranätet är ändamålsenliga, aktuella och kvalitetssäkrade. Arbetet
påbörjas hösten 2018.
Säkerställ att samtliga ledamöter och medarbetare erbjuds tillräcklig
introduktion och utbildning avseende hanteringen av allmänna handlingar.
Detta tydliggörs och påbörjas under hösten 2018.
_____
*

”Barn- och utbildningsnämndens reglemente och
delegationsordning” som ställdes till barn- och utbildningsnämnden för
besvarande.

Inget kvar att åtgärda, men;
-

Justerandes sign

Något formellt svar gick aldrig till revisorerna från barn- och
utbildningsnämnden. Däremot har barn- och utbildningsnämndens
reglemente och delegationsordning reviderats.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000360

Uppföljning av revisionsrapporter 2016 samt rutin för
fortlöpande uppföljning av revisionsrapporter två
gånger per år, via Stratsys
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 10 juni 2018
Sammanställning av revisionsrapporter 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
upprättar en rutin för att fortlöpande följa upp revisionsrapporter två gånger
per år via Stratsys. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av
revisionsrapporter 2016 och påminner nämnderna om åtgärder som ännu inte
är gjorda.
_____
Kopia till
Nämnderna
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000344

Motion - Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna
i Krokoms kommun
Kort sammanfattning
Från Socialdemokraterna i Krokoms kommun har inkommit en motion där
man föreslår att:
-Krokoms kommun tar fram ett gestaltningsprogram med riktlinjer enligt den
beskrivning av ärendet som anges nedan.
- Gestaltningsprogrammet lyfts in i kommunens översiktsplaner och
detaljplaner.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med nedanstående:
Riktlinjer för gestaltning förtydligas inom fördjupade översiktsplaner
samt inom de detaljplaner där det är motiverat.
Riktlinjer skrivs in under särskild rubrik där det olika intentionerna
synliggörs men också integreras i andra rubriker så som Stadsbildsanalys
vilket tydliggör det befintliga kvalitéerna som finns i bebyggelsen och
lokal byggnadstradition. I den fördjupade översiktsplanen Älvområdet
Krokom kan vi även se behovet av att tydligöra kommunens viljeriktning
för infarter/ avfarter, grönområden/ vattenområden och gaturum och hur
skyltning, ljussättning och övrig gestaltning skall utformas.
____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förlagsställaren menar att det finns ett stort behov av gestaltningsprogram
för kommunens tätorter. I de program som tas fram bör hänsyn tas till
följande intentioner:
-Främja en sammanhållen och harmonisk miljö
-Skapa förutsättningar för attraktiv bebyggelse i en genomtänkt miljö
-Främja lokala byggnadstraditionen
-Värna om befintliga kvaliteter i bebyggelsen
-Lyfta fram platsens identitet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000344

Motion - Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna
i Krokoms kommun
Riktlinjer avseende gestaltning och rekommendationer gällande utformning
finns i viss utsträckning i de planer som hittills tagits fram.
Planingenjör Simon Östberg redogör för ärendet.
Underlag för beslut
Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms kommun
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Malin Bergman, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällsbyggnadsnämnden föreslår
att kommunfullmäktige besvarar motionen med följande; Riktlinjer för
gestaltning förtydligas inom fördjupade översiktsplaner samt inom de
detaljplaner där det är motiverat. Riktlinjer skrivs in under särskild rubrik
där det olika intentionerna synliggörs men också integreras i andra rubriker
så som Stadsbildsanalys vilket tydliggör det befintliga kvalitéerna som finns
i bebyggelsen och lokal byggnadstradition. I den fördjupade översiktsplanen
Älvområdet Krokom kan vi även se behovet av att tydligöra kommunens
viljeriktning för infarter/ avfarter, grönområden/ vattenområden och gaturum
och hur skyltning, ljussättning och övrig gestaltning skall utformas.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000178

Områdesplaner ska höra till gällande översiktsplan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner att kommunens områdesplaner ska höra
till gällande översiktsplan och ses som dagens fördjupade
översiktsplaner (FÖP), enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Områdesplan är ett begrepp som inte längre brukas, det har ersatts av så
kallad fördjupad översiktsplan med en särskild innebörd enligt Plan- och
Bygglagen (PBL). Kommunen har dock fortfarande ett antal gällande
områdesplaner för tätorter och vissa områden, Aspås, Föllinge, Kaxås,
Nälden-Vaplan, Rörvattnet, Trångsviken, Åkersjön, Änge-Ede, Lakavattnet
samt, Krokom-Dvärsätt. För att dessa ska kunna registreras i
fastighetsregistret behövs ett beslut om att områdesplanerna ses som dagens
fördjupade översiktsplaner (FÖP). De antagna områdesplanerna i kommunen
har aktualitetsprövats under framtagandet för den kommuntäckande
översiktsplanen "Framtidsplanen 2015”. Dessa områdesplaner gäller som
fördjupade översiktsplaner enligt Plan - och bygglagen (2010:900) kap 3
23§.
Planingenjör Simon Östberg föredrar ärendet.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, Cristine Persson, C, och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällbyggnadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige godkänna att kommunens områdesplaner ska höra till
gällande översiktsplan och ses som dagens fördjupade översiktplaner (FÖP).
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med att naturnära kontakt redan
är en del av vår omsorg i och med de förbättringar som är gjorda i
utemiljöerna på Hällebo och Solbacka samt Blomstergårdens Sinnenas
trädgård. I planeringsstadiet av nya boendet på området Kvarna, planeras
det för att möjliggöra för att alla själv ska kunna ta sig ut i trädgården.
Det planeras även för en inomhusmiljö som ger möjlighet till nära
kontakt med alla sinnen och närhet till naturen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 28 maj 2018 återremitterade socialnämnden ärendet för att få en
förklaring kring begreppet ”Grön vård och Terapiträdgårdar” samt redogöra
för kostnaderna att skapa förutsättningar för dessa inomhus för de vårdtagare
som inte kan gå ut.
Grön terapi, eller ”natur i vården”, innebär att man använder kontakten med
växter, natur och sällskapsdjur som en kompletterande metod för att läka och
lindra. Fokus är på hälsofrämjande insatser, istället för på sjukdom och
ohälsa. Det som tillförs vid grön terapi är naturkontakten. Man kan urskilja
två grenar inom grön terapi: metoder som främst använder kontakt med
växter, och metoder som använder sällskapsdjur. Mest utvecklat är
trädgårdsterapin. Den används för många olika grupper och diagnoser.
Det innebär att möjliggöra utevistelse för våra boende. Att ha möblerade
utemiljöer, blommor och buskar och att stimulera alla sinnen.
För de boende som inte orkar med utevistelse på grund av sin hälsostatus,
kan man skapa miljöer inomhus och/eller ta in terapihundar eller katter på
boendet. Att skapa sådana miljöer innebär allt från stort till smått. En del
skapar ett rum för alla sinnen och kostnaden för ett sådant rum kan uppgå till
närmare 100 000 kronor beroende på vilken miljö man vill skapa. Vidare kan
man göra vinterträdgårdar eller ta in växter, träd, odlingar samt djur inne i
verksamhetens gemensamhetsutrymmen. Om fokus läggs på kontakten med
djur så kan terapihundar utbildas och kostnaden är närmare 150 000 kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
Ibland kan redan utbildade terapihundar kontrakteras för vissa insatser i
verksamheten. På Gotland har man gått så långt att man tagit in hästar inne
på boendet.
Eva Dahlkvists forskning visar på ett positivt samband mellan grönskan i
trädgården och de boendes självskattade hälsa. Den visar även på vikten av
att redan i planeringsstadiet av våra boenden arbeta för att ta bort hinder för
att alla själv ska kunna ta sig ut i trädgården. Den ska även planeras så att
den är tillgänglig för både rullator, rullstol och säng. Ovanstående punkter är
mycket aktuellt och tas med i samband med projekteringen av vårt nya
demensboende.
Att arbeta med grönskande omsorg är en värdefull del av vår omsorg och
stöds av befintlig forskning. Den blommande trädgården med förhöjda
odlingslådor, höns och boulebana är idag en del av våra äldreboenden. Det är
inte ovanligt att hundar kommer på besök. Kryddor odlas i våra fönster och
frön sätts för att driva upp några av våra blommor.
Viktigt är att arbeta med aktiviteter som kopplar samman natur och kultur i
våra äldreboenden. I dag arbetar vi med aktiviteter såsom plantera frön och
blommor, odla växter och rotsaker som därefter kan förädlas tillsammans
med de boende. Utifrån dagens resurser så finns möjligheten även för
sängliggande att komma ut på balkong och uteplatser.
I den inkomna motionen - Ta in naturen till våra äldreboenden, föreslås att:
-

Grön vård och Terapiträdgårdar tas i bruk och implementeras i den
dagliga vården på våra äldreboenden som ett komplement till den dagliga
utevistelsen.

-

Redan i planeringsstadiet av våra nya äldreboenden förbereda dessa för
möjligheterna att använda grön vård och terapiträdgårdar.

Utifrån ovanstående; Med de förbättringar som är gjorda i utemiljöerna på
Hällebo och Solbacka samt Blomstergårdens Sinnenas trädgård, föreslås
inga förändringar då naturnära kontakt redan är en del i vår omsorg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000205

Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden, Grön vård
och Terapiträdgårdar
Ann-Marie Ågran föredrar ärendet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 31 maj 2018
Motion - Ta in naturen till våra äldreboenden 2017-06-14
E Dahlkvist et al (2016). Garden greenery and the health of older people in
residential care facilities: a multi-level cross—sectional study. Journal of
advanced nursing, 72 (9), 2065-2076
E Dahlkvist et al (2014). Is there a caring perspective in garden/patio design
in elderly care? A description and a comparison of residents´and staff
members perceptions of these outdoor spaces. Journal of housing for the
elderly. 28 (1), 85-106
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jan Englund, Sd, Cristine Persson, C, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar motionen med att naturnära kontakt redan är en del av vår omsorg i
och med de förbättringar som är gjorda i utemiljöerna på Hällebo och
Solbacka samt Blomstergårdens Sinnenas trädgård. I planeringsstadiet av
nya boendet på området Kvarna, planeras det för att möjliggöra för att alla
själv ska kunna ta sig ut i trädgården. Det planeras även för en inomhusmiljö
som ger möjlighet till nära kontakt med alla sinnen och närhet till naturen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000208

Reglemente för Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för
Överförmyndarnämnden.
_____________________________________________
Beskrivning av ärendet
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mäns, förvaltares och
förmyndares förvaltning. Tillsynen förhindrar rättsförluster för de personer
som själva inte kan ta hand om sig själv, förvalta sin egendom eller på annat
sätt tillvarata sina rättigheter. Det är främst Föräldrabalken som styr
överförmyndarens verksamhet.
Överförmyndarnämndens reglemente är i behov av revidering.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000342

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd och
folköl
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Redaktionella ändringar utifrån kommunfullmäktiges beslut den 16 maj
2018, § 42
1

Kommunfullmäktige antar följande redaktionella ändringar i ansökningsoch tillsynsavgifter för serveringstillstånd och folkölsförsäljning i
enlighet med socialnämndens förslag nedan;
Texten i punkt två under rubrik 1.2 ”under en två månaders period” tas
bort.
Texten i punkt tre under rubrik 1.2 ”under en två månaders period” tas
bort.

Bakgrund
Den 16 maj 2018 antog kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning samt reviderade avgifter för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
Kommunfullmäktige beslutade bland annat att texten i första och andra
stycket på sida 13 ”Riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd” byts ut mot
följande ” Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är regelbundet
återkommande. Därför kan en sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid
högst tolv enstaka tillfällen per år. För mer omfattande verksamhet ska ett
stadigvarande tillstånd sökas.”
Första stycket på sida 13 i grundförslaget löd: ”Tillfälliga serveringstillstånd
ges högst för 12 tillfällen per år (en ansökan för varje tillfälle) eller för en
enstaka tidsperiod från några dagar till maximalt två månader på samma
ansökan samt samma lokal.
Kommunfullmäktige antog revideringen av riktlinjerna och avgifterna i
samma ärende men ändringen i avgifterna gjordes aldrig och därför föreslår
socialnämnden att redaktionella ändringar görs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000342

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd och
folköl
Underlag för beslut
Bilaga 1. Nuvarande ansöknings- och tillsynsavgifter beslutade 180516
Bilaga 2. Förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter - Redaktionella
ändringar
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar följande redaktionella ändringar i ansöknings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning enligt socialnämndens förslag
Texten i punkt två under rubrik 1.2 ”under en två månaders period” tas bort.
Texten i punkt tre under rubrik 1.2 ”under en två månaders period” tas bort.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000179

Revidering av måltidspolicyn 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
-

Kommunfullmäktige antar den reviderade måltidspolicyn.
Mellanmjölk ska serveras.

-

Matfettsblandning 75 % som baseras på smör, inte margarin, ska
serveras som alternativ till bordsmargarin.

_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kommunens måltidspolicy antogs av kommunfullmäktige den 26 september
2012. Måltidspolicyn ska regelbundet revideras och sedan antas av kommunfullmäktige.
En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän har arbetat fram ett
förslag till revidering av måltidspolicyn.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium, 13 augusti 2018, förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 12 juni 2018, § 74
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, Jan Englund, Sd, Cristine Persson, C, Björn Hammarberg,
M, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige antar den
reviderade måltidspolicyn med att
- Mellanmjölk ska serveras.
-

Matfettsblandning 75 % som baseras på smör, inte margarin, ska
serveras som alternativ till bordsmargarin.

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000021

Kommundirektören informerar
Jonas Törngren, kommundirektör informerar kommunstyrelsen om;
-

Skolutredningen

-

Smedjan

-

VA-utredning Åre

-

Ås ridklubb

-

Självrisk bränder

-

Almåsa

_____
Kopia till
Workshop i december handlingsplan likvärdig skola/förskola i Krokoms
kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000013

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

4

Justerandes sign

Dnr KS 18/058
Tillförordnad kommundirektör, firmatecknare och
beslutsfattare under tiden 180711-0807
Dnr KS 18/125
Avtal – Överenskommelse mellan Region Jämtland
Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan, avtalstid 190101-211231
Dnr KS 18/146
Ordförandebeslut – Kommunens firmatecknare
fr o m 180820
Dnr KS 18/165
Avtal Företagshälsovård mellan kommunen och
och Hälsorum Offerdal Jämtland ekonomisk förening,
avtalstid 180801-200731

Utdragsbestyrkande

Kommundir

Ks ordf

Ks ordf 1:e v

Kommundir
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Dnr 2018-000013

Delegationsbeslut
5

Dnr KS 18/180
Ordförandebeslut 180613, Fri kollektivtrafik för
ungdomar under sommarlovet 2018

Dnr KS 18/187
6 Avtal om kundens användning av Ineras tjänster,
mellan kommunen och Inera AB, avtalstid tillsvidare

7

8

Kommundir

Kommundir

Dnr KS 18/189
Projektöverenskommelse avseende programmet Projekt Kommundir
med arbetsmarknadspolitisk inriktning mellan
kommunen och Arbetsförmedlingen under tiden
180801-190731
Dnr KS 18/190
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och
Vinna Matchen

Kommundir

Dnr KS 18/195
10 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och
Time Care AB

Kommundir

Dnr KS 18/196
11 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och
KPA Pensionsservice AB

Ks ordf

Dnr KS 18/197
12 Avtal – Lagra mediafiler och dokument bl a, mellan
kommunen och MediaflowPro Europe AB, avtalstid
180619-190618

Kommunikationschef

9

Justerandes sign

Dnr KS 18/188
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och
Länstrafiken i Jämtlands län AB

Ks ordf

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000013

Delegationsbeslut
Dnr KS 18/199
13 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Kommunalt
bidrag till Almåsa Fritid i Offerdal AB för fortsatt
utveckling av Almåsabergets skidanläggning
Dnr KS 18/200
14 Ordförandebeslut, Bidrag till Årets Margareta 2018,
2019 och 2020

Ks ordf

Ks ordf

Dnr KS 18/202
15 Delegationsbeslut – Valaffischering i Krokoms kommun, Tf kommundirektör
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 140

Dnr 2018-000014

Meddelanden
Dnr 3
1 Länsstyrelsen i Norrbottens län: tack för gott samarbete från
Vattenmyndigheterna ang redovisning för år 2017
2 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 180702, tillfälliga föreskrifter om
eldningsförbund
Dnr 22
3 Folkhälsorådet: protokoll 180529
Dnr 23
4 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: styrelsebeslut nr 9/2018,
180615, Förbundsavgift år 2019
Dnr 28
5 Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev nr 4 2018
6 Atlantbanan: styrgruppsmöte nr 2, 2018
7 Svenska ESF-rådet: nyhetsbrev 180621
Dnr KS 06/231
8 Östersunds Tingsrätt: deldom 180626, Ansökan om tillstånd till
anläggande av ny regleringsdamm i Hotagen, fråga om ändring av villkor
Dnr KS 18/006
9 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 180611 och 180813
Dnr KS 18/032
10 Region Jämtland Härjedalen: protokoll 180521, Regionens
samverkansråd
Dnr KS 18/034
11 SmåKom: nyhetsbrev 3 juni och 3 juli 2018
Dnr KS 18/056
12 Migrationsverket: skrivelse 180628
Dnr KS 18/105
13 Inlandskommunernas ekonomisk förening, IEF: protokoll från ordinarie
föreningsstämma 180516 och styrelsesammanträde 180517 och 180625

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 140 (forts)

Dnr 2018-000014

Meddelanden
Dnr KS 18/153
14 Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 180528, § 16,
Delårsrapport april 2018
Dnr KS 18/156
15 Naboer AB: protokoll med bilagor från årsstämma 180514
Dnr KS 18/163
16 Vaajma-kommunerna: protokoll med bilagor från möte 180614
Dnr 18/192
17 Kommunrevisionen: 180618, rapport – uppföljning av granskning år
2014-2015
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 141

Dnr 2018-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 17/205
Motion – Ta in naturen till våra äldreboenden. Motionen remitteras
till socialnämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i maj
2018.
Dnr KS 17/305
Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens
äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 17/307
Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig
verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 17/344
Motion – Ta fram ett gestaltningsprogram för tätorterna i Krokoms
kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i
fullmäktige senast i oktober 2018.
Dnr KS 17/367
Medborgarförslag – Stärk återväxten inom sång och musik för unga.
Stärk Ung Kultur i Krokoms kommun. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 18/039
Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid
Hissmovallen i Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 18/040
Medborgarförslag – Utegym i Trångsviken. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv tar beslut senast i september 2018.

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 augusti 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 141 (forts)

Dnr 2018-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr KS 18/102
Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget
remitteras till näringslivskotoret för svar i kommunfullmäktige senast
den 27 september 2018.
Dnr KS 18/120
9 Medborgarförslag – Motionshall som samlingslokal/motionsarena för
föreningsliv, privat och för nyttjande av skolan dagtid.
Kommundirektören får i uppdrag att svara till kommunfullmäktige
senast den 27 september 2018.
Dnr KS 18/137
10 Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i
det kommunala byggandet. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med
Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 14
november 2018.
Dnr KS 18/167
11 Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019.

8

Revisionsrapport
1

Rapport – Uppföljning av granskningar år 2014-2015
Uppföljningen riktar sig till
Kommunstyrelsen för att lämna synpunkter på slutsatser vad gäller
företagshälsovård och leasing av bilar
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden för att lämna synpunkter beträffande rutiner
för att minska sjukfrånvaron.

Svar önskas senast 31 oktober 2018
_____

Justerandes sign
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