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Ks § 136

Dnr 2017-000030

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningslista med tillägg av
tre ärenden;
- Registertecknare donationsfonder
- Valärende, Revisor för Stiftelsen Syskonen Erikssons donationsfonder
m fl
- Förtydligande av organisation av verksamhet
_____
Ajourneringar
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch och gruppmöten kl 12.00-15.00
och för överläggningar kl 16.10-16.15, 16.50-16.55.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 137

Dnr 2017-000031

Informationer
*

Remiss – Stärkt ställning för hyresgäster
Kenneth Karlsson, VD Krokomsbostäder AB

*

Kommunikationsstrategi
Jonas Törngren, kommundirektör, Åsa Sjödin, kommunikationschef

*

Delårsrapport 2017, Krokoms kommun
Björn Torbjörnsson ekonomichef och Sara Anselmby, kanslichef

*

Personalfrågor
Anne Vågström, HR-konsult rapporterar om vad som är på gång inom
arbetsgivarområdet
- Utveckling av frånvarostatistiken
- Upphandling av företagshälsovård
- Medarbetarundersökning
- Ledarutveckling
- Extra tjänster

*

Kommundirektören informerar
Jonas Törngren, kommundirektör
- Lokaler

_____
Kopia till
Sjukfrånvaron - Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Ks § 138

Dnr 2017-000259

Delårsrapport per juni 2017, Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2017 för
Krokomsbostäder AB.
Bakgrund
Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni 2017.
* Intäkterna för första halvåret 2017 uppgår till cirka 51.857 tkr (51.209)
* Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka 6.872 tkr (4.890)
* Uthyrningsgrad, bostäder 99,56% (99,39%)
* Investeringar i fastigheter uppgår till cirka 7.687 tkr (5.350)
* Genomsnittlig ränta för perioden: 1,28% (1,28%)
* Prognos helårsresultat före bokslutsdisp enligt K3: 6.575 tkr (Budget 2017;
6.595 tkr)
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2017-09-04
Delårsrapport, Krokomsbostäder AB 2017-09-04
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige godkänna
delårsrapport per juni 2017 för Krokomsbostäder AB.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 139

Dnr 2017-000260

Delårsrapport 2017, Kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner delårsredovisning för kommunstyrelsens
verksamheter 2017.
Bakgrund
Kommunstyrelsens verksamheter presenterar i bifogad delårsredovisning
med måluppföljelse och verksamhetsberättelse för 2017.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 31 augusti 2017
Delårsredovisning 2017 - Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner delårsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter 2017.
Efter frågan på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign
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Ks § 140

Dnr 2017-000268

Delårsrapport per juni 2017, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2017, inklusive
rapport och prognos avseende nämndernas verksamhetsmål, med
nedanstående tilläggsbeslut.
2.

Kommunfullmäktige medger socialnämnden ett budgetöverskridande
med maximalt 14,0 mnkr för 2017, inklusive integration och
ianspråktagna statsbidrag.
Det medgivandet innebär att kommunens budgeterade resultat på 10,6
mnkr inte kommer att nås.
Med ett medgivande till socialnämnden att överskrida rambudget 2017
med 14 mnkr prognostiseras ett resultat för kommunen till cirka
+1 mnkr. Delvis punkt 3 i tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen medger att socialnämnden respektive barn- och
utbildningsnämnden ianspråktar prel. 3,5 mnkr resp. 2,3 mnkr från
kvarvarande medel ur det extra statsbidrag för tillkommande kostnader
för flyktingverksamheten som kommunen valde att föra med sig från
2016 till 2017, för detta ändamål. Punkt 2 i tjänsteutlåtandet
2.

Kommunstyrelsen bjuder in socialnämnden till kommande
kommunstyrelse för uppföljning och presentation om hur processen går
vidare med åtgärdsprogrammen. Ny punkt
_____________________________________________________________
Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till
uppföljningen har en resultatprognos för helår 2017 upprättats och bokslut
efter sex månader. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årets slut är
+0,2 mnkr. Detta är klart lägre än budgeterade +10,8 mnkr och kommunens
långsiktiga resultatmål.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 140 (forts)

Dnr 2017-000268

Delårsrapport per juni 2017, Krokoms kommun

Fullmäktige, revision, valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
Jämtlands gymnasium
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Exkl
integration
0
0
+1,5
0
0
-14,8
0
-0,5
0

Inkl
integration

-18,3
-2,3

Socialnämnden lämnar en prognos för helåret som visar på ett underskott
med 18,3 mnkr. Av detta är 3,5 mnkr kostnader för tomma lokaler/HVB-hem
som anskaffades under 2015 utifrån de prognoser avseende tillströmningen
av ensamkommande flyktingbarn som vi hade då. Socialnämnden har under
våren påbörjat en analys i ett jämförelseprojekt som kallas Kostnad Per
Brukare, där ett stort antal kommuner jämförs med varandra. Av allt att
döma finns stor förbättringspotential inom bl.a. kommunens hemtjänst samt
inom Stöd och Service. Sammantaget indikerar detta att nämnden inom en
treårsperiod kan realisera stora effektiviseringsvinster inom ramen för detta.
Man räknar med att redan i år realisera drygt 1,4 mnkr av detta, vilket
minskar det befarade underskottet. För resterande del (14 mnkr) av
nämndens förväntade underskott begär nämnden tilläggsanslag.
Mot bakgrund av det utvecklingsarbete som nu sker inom förvaltningen är
det rimligt att låta nämnden få arbetsro för att nå långsiktigt bra åtgärder.
Därför är det rimligt att medge nämnden ett budgetöverskridande för 2017
med motsvarande 14 mnkr.
Det underskott som finns i prognosen för Barn- och utbildningsnämnden (2,3 mnkr) kan förklaras av merkostnader kopplat till integration i skolan.
Övriga poster som avviker mer än marginellt från budget är skatteintäkter (-2
mnkr); kostnader för pensioner (-3,3 mnkr); avskrivningar och
räntekostnader (1,7+3,0=4,7 mnkr). Dessutom finns vid årets början 8,7
mnkr outnyttjat av det extra statsbidrag som betalades ut i december 2015.

Justerandes sign
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Ks § 140 (forts)

Dnr 2017-000268

Delårsrapport per juni 2017, Krokoms kommun
Sammantaget gör vi bedömningen att läget 2017 är mycket känsligt, med en
mycket svag, om än positiv resultatprognos.
Det finns några saker som kan komma att bidra positivt till resultatet i slutet
av året. De försök som nu genomförs kopplade till kommunens personalpool kan ge vissa kostnadslättnader under hösten. Både socialnämnden och
Barn- oh utbildningsnämnden har förhoppningar om att Migrationsverket
och Skolverket kan komma att godkänna återsökta statsbidrag på en något
högre nivå än vad vi räknar med. Men det är ännu för osäkert att lägga in
dessa effekter i den ekonomiska prognosen för 2017.
Därför vill vi även vara tydliga med att en ekonomisk återhållsamhet ska
råda i organisationen, vilket Kommundirektören bland annat kommer att
tydliggöra vid kommande ledarforum i september, då kommunens samtliga
chefer samlas.
Inför 2018 och framåt visar dock de senaste skatteunderlagsprognoserna på
högre skatteintäkter än budgeterat.
När det gäller nämndernas återrapportering av Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat en sådan rapport i
delårsrapporten. En sammanhållen kvalitativ bedömning är också gjord. Ett
antal av RI-målen mäts endast på årsbasis.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2017-09-01 Delårsrapport, Krokoms kommun 2017
Socialnämndens beslut, augusti 2017
Barn- och utbildningsnämnden, beslut augusti 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår tillägg i punkten 2 (punkten 3 i
tjänsteutlåtandet), direkt efter 2017 i sista meningen som fortsätter ”inklusive
integration och ianspråktagna statsbidrag. Det medgivandet innebär att
kommunens budgeterade resultat på 10,6 mnkr inte kommer att nås. Med ett
medgivande till socialnämnden att överskrida rambudget 2017 med 14 mnkr
prognostiseras ett resultat för kommunen till cirka +1 mnkr.”
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Ks § 140 (forts)

Dnr 2017-000268

Delårsrapport per juni 2017, Krokoms kommun
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsen bjuder in socialnämnden
till kommande kommunstyrelse för uppföljning och presentation om hur
processen går vidare med åtgärdsprogrammen.
Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Gabriella Carlsson, S, och Andreas
Karlsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner delårsrapport per juni 2017, inklusive rapport och prognos
avseende nämndernas verksamhetsmål, med nedanstående tilläggsbeslut.
Kommunstyrelsen beslutar medge att socialnämnden respektive barn- och
utbildningsnämnden ianspråktar prel. 3,5 mnkr resp. 2,3 mnkr från
kvarvarande medel ur det extra statsbidrag för tillkommande kostnader för
flyktingverksamheten som kommunen valde att föra med sig från 2016 till
2017, för detta ändamål. Kommunfullmäktige medger socialnämnden ett
budgetöverskridande med maximalt 14,0 mnkr för 2017.
Till det har kommit tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslagen och sedan frågar hon
på delårsrapporten i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslagen finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller dessa.
Efter fråga på delårsrapporten i övrigt finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller den.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Ks § 141

Dnr 2017-000253

Kommunstyrelsens detaljbudget 2018
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar detaljbudget, 2018 med ändring att
”mobilanpassad hemsida” ersätts med ”mer behovsanpassad hemsida”
både under ”Diverse” i beslutstexten och under ”Förändringar” i
resultaträkningen.

Deltar inte i beslutet
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Mikael Karlsson, S, Gabriella
Carlsson, S, Peter Grundström, S, och Jörgen Blom, V, deltar inte i beslutet.
_____
Bakgrund
Utifrån rambudget fastställd av kommunfullmäktige har
kommunledningsförvaltningen utarbetat ett förslag till detaljbudget 2018
enligt underlag i ärendet.
Underlag för beslut
Budget kommunstyrelsen 2018 (excel)
Budget kommunstyrelsen 2018 (word)
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar klockan 15.30-15.35.
_____
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår i ändring att ”mobilanpassad hemsida”
ersätts med ”mer behovsanpassad hemsida” både under ”Diverse” i
beslutstexten och under ”Förändringar” i resultaträkningen.
Jörgen Blom, V, Gabriella Carlsson, S, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
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Ks § 141 (forts)

Dnr 2017-000253

Kommunstyrelsens detaljbudget 2018
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
detaljbudget 2018.
Till det har kommit ett ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan på
förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
godkänner det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
godkänner det.
_____
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Dnr 2017-000251

Löneväxling till pensionsavsättning
Kort sammanfattning
Under senare år har allt fler arbetsgivare, som ett led i strävan att vara
attraktiva, infört möjlighet för medarbetarna att löneväxla till en
pensionsavsättning.
Löneväxling till pension är skattefri, och kan således ge ett större värde för
den som sparar inom ramen för sin tjänstepension, än om avsättningen görs
till en privat pensionsförsäkring. Mot den bakgrunden är det en attraktiv
förmån för den anställde.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ger HR-chefen i uppdrag att teckna lokalt
kollektivavtal, om möjlighet, för tillsvidareanställda medarbetare att
löneväxla till pension.
2

Fler förmåner utarbetas och erbjuds alla kommunens medarbetare.

____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun befinner sig i en omvärld där vi konkurrerar om
arbetskraft. Att kunna erbjuda olika typer av förmåner stärker
konkurrenskraften och det är därför viktigt att vi utvecklar vårt
förmånspaket. Att erbjuda löneväxling till tjänstepension är ett sådant
förmånserbjudande, på sikt ska fler förmåner utarbetas och erbjudas
kommunens medarbetare.
Löneväxling till tjänstepension får konsekvenser på allmän pension,
sjukpenninggrundande inkomst och underlag för A-kassa. Löneväxling
brukar därför inte rekommenderas för medarbetare som har en lön som
understiger 8,07 inkomstbasbelopp. Förslaget är dock att möjligheten till
löneväxling ska gälla lika för alla medarbetare och att valet att avstå lön
ligger på den enskilda individen. Kommunen tar ansvar för att informera om
effekterna av löneväxling så att den enskilde medarbetaren kan bedöma
konsekvenserna av ett löneavstående. Då avståendet måste göras långsiktigt
så föreslås förmånen endast gälla tillsvidareanställda medarbetare.
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Dnr 2017-000251

Löneväxling till pensionsavsättning
Löneväxling ska vara kostnadsneutral för kommunen. När avstående av lön
görs till pension minskar arbetsgivarens kostnad på den del som sparas med
6%, vilket är skillnaden mellan de sociala avgifterna och den särskilda
löneskatt som betalas på pensionsavsättningen. Denna mellanskillnad om
sextio kronor per tusen sparade kronor föreslås tillfalla medarbetarens
månadspremie som betalas till pensionsförsäkringen.
Möjligheten att löneväxla till tjänstepension följer av centralt kollektivavtal.
Av centralt kollektivavtal framgår att löneväxling förutsätter att lokalt avtal
tecknas. HR-chef föreslås få i uppdrag att teckna lokalt kollektivavtal samt
utarbeta regelverk för löneväxling. Då Krokoms kommun har avtal med
KPA pension avseende pensionsadministration föreslås att ett samarbetsavtal
tecknas med KPA om löneväxling.
Förslag som läggs på mötet
Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg att fler förmåner utarbetas och erbjuds
alla kommunens medarbetare.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag.
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger
HR-chefen i uppdrag att teckna lokalt kollektivavtal, om möjlighet, för
tillsvidareanställda medarbetare att löneväxla till pension.
Till det har kommit tilläggsförslag om att fler förmåner utarbetas och erbjuds
alla kommunens medarbetare.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget och tilläggsförslaget var för
sig.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000251

Löneväxling till pensionsavsättning
Kopia till
Anne Vågström, HR-chef
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Dnr 2017-000252

Kommunikationsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar kommunikationsstrategin med en ändring i
punkten 6, tredje stycket, där ”Nämnderna” ändras till
”Nämndsordförandena”.
_____________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun står inför betydande utmaningar som är tydligt beskrivet i
den nyligen beslutade utvecklings- och tillväxtstrategin, och då är
kommunikation en framgångsfaktor, både internt och externt. Det goda
ledarskapet bygger därtill på förmågan att kommunicera med omgivningen,
kollegor och medarbetare.
För att Krokoms kommun som organisation ska vara överens om hur vi ska
kommunicera är en tydlig kommunikationsstrategi en central del som måste
finnas på plats.
Underlag för beslut
Kommunikationsstrategi version 16 KS
Utvecklings- och tillväxtstrategi juni-2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår i ändring i punkten 6, tredje stycket, där
”Nämnderna” ändras till ”Nämndsordförandena”.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, ändringsförslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
kommunikationsstrategin.
Till det har kommit förslag om att ändring i punkten 6, tredje stycket, där
”Nämnderna” ändras till ”Nämndsordförandena”.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon
på förslaget i övrigt.

Justerandes sign
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Dnr 2017-000252

Kommunikationsstrategi
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunikationsenheten

Justerandes sign
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Dnr 2017-000216

Ny avfallsplan
Kommunstyrelsens beslut
1 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny
avfallsplan. Bygg- och miljönämnden ska bistå i framtagandet av planen.
2

En styrgrupp bestående av politiska företrädare från både majoritet och
opposition skall utses.

3

Tidplan för arbetet återredovisas till kommunstyrelsen senast oktober
2017

4

Björn Hammarberg, M, väljs att ingå i styrgruppen, från
kommunstyrelsen.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Varje kommun ska ha en aktuell avfallsplan (15 kap 41 § MB och 76-83
§§ AVfF). Krokoms kommuns befintliga avfallsplan är föråldrad och behöver
omarbetas.
Eventuella externa kostnader för planens framtagande bekostas av
renhållningsenheten.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 5 september 2017
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-15
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att Björn Hammarberg, M, väljs att ingå i
styrgruppen, från kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny avfallsplan. Bygg- och
miljönämnden ska bistå i framtagandet av planen. En styrgrupp bestående av
politiska företrädare från både majoritet och opposition ska utses. Tidplan
för arbetet återredovisas till kommunstyrelsen senast oktober 2017.

Justerandes sign
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Dnr 2017-000216

Ny avfallsplan
Till det har kommit förslag om att Björn Hammarberg, M, väljs att ingå i
styrgruppen, från kommunstyrelsen.
Ordförande kommer att fråga på de fyra punkterna var för sig.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på det fyra punkterna var för sig finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Björn Hammarberg
Kommunstyrelsen i oktober 2017
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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Dnr 2017-000255

Ägardirektiv 2018, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2018 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
____________________________________________________
Bakgrund
Förslag till ägardirektiv 2018 har upprättats för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Andreas Karlsson, C, Björn
Hammarberg, M, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige antar ägardirektiv
2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000197

Remiss - Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner remissyttrande ”Stärkt ställning för
hyresgäster” med följande ändring och tillägg;
Stycket 5.5.3 tas bort i remissyttrandet.
Tillägg i avsnitt 5 Privatpersoners uthyrning med rubriken Allmänt.
”På en väl fungerande bostadsmarknad finns olika sorters boenden att
välja mellan för att den enskilde bostadssökanden ska kunna hitta det
boende som passar just denne. Privatuthyrningsmarknaden kan därför
vara ett viktigt komplement till övrigt utbud genom att t ex ge möjlighet
till enklare villkor och regler.
Det kan därmed vara olyckligt att utredningen tenderar att
problematisera att det är olika regler som gäller för hyresavtal enligt
hyreslagen å ena sidan och hyresavtal enligt privatuthyrningslagen å den
andra.
Att det just finns en reglerad möjlighet att sluta enkla och tydliga avtal
mellan två privatpersoner kan förutom tryggheten i själva regleringen ge
ett viktigt och lättillgängligt alternativ till den helt oreglerade, s k svarta,
bostadsmarknaden. Om privatuthyrningslagen tas bort ökar istället
risken att parter väljer att inte sluta ett formellt avtal utan nöjer sig med
ett helt oreglerat ("svart") avtal. En sådan utveckling skulle stå i direkt
konflikt med utredningens syfte och försvaga hyresgästernas ställning.
Det är därför viktigt att privatuthyrningslagen finns kvar; gärna med
enklare och tydligare regler.”
_____________________________________________________________
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Kommunen har fått tillfälle att yttra sig i remissen – Stärkt ställning för
hyresgäster (SOU 2017:33)
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Utdragsbestyrkande

22(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 146 (forts)

Dnr 2017-000197

Remiss - Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33
Underlag för beslut
Förslag till remissvar från VD i Krokomsbostäder
Remissen – Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, föreslår i ändring att stycket 5.5.3 stryks.
Björn Hammarberg, M, föreslår tillägg i avsnitt 5, Privatpersoners uthyrning,
med rubriken Allmänt.
På en väl fungerande bostadsmarknad finns olika sorters boenden att välja
mellan för att den enskilde bostadssökanden ska kunna hitta det boende som
passar just denne. Privatuthyrningsmarknaden kan därför vara ett viktigt
komplement till övrigt utbud genom att t ex ge möjlighet till enklare villkor
och regler.
Det kan därmed vara olyckligt att utredningen tenderar att problematisera att
det är olika regler som gäller för hyresavtal enligt hyreslagen å ena sidan och
hyresavtal enligt privatuthyrningslagen å den andra.
Att det just finns en reglerad möjlighet att sluta enkla och tydliga avtal
mellan två privatpersoner kan förutom tryggheten i själva regleringen ge ett
viktigt och lättillgängligt alternativ till den helt oreglerade, s k svarta,
bostadsmarknaden. Om privatuthyrningslagen tas bort ökar istället risken att
parter väljer att inte sluta ett formellt avtal utan nöjer sig med ett helt
oreglerat ("svart") avtal. En sådan utveckling skulle stå i direkt konflikt med
utredningens syfte och försvaga hyresgästernas ställning. Det är därför
viktigt att privatuthyrningslagen finns kvar; gärna med enklare och tydligare
regler.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar klockan 16.10-16.15.
_____
Niklas Rhodin, S, bifaller ändringyrkande från Hans Åsling, C, samt
tilläggsyrkande från Björn Hammarberg, M.
Gabriella Carlsson, S, Maria Söderberg, C, Andreas Carlsson, C, och Maria
Jacobsson, S, yttrar sig.
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Dnr 2017-000197

Remiss - Stärkt ställning för hyresgäster, SOU 2017:33
Beslutsgång
Det finns ett förslag till remissvar. Förslag har tillkommit om ändring och
tillägg enligt ovan.
Ordförande kommer först att fråga på ändring och tillägg. Sist frågar hon på
remisvaret i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det
Efter fråga på remissvaret i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Regeringskansliet, Justitiedepartementet remissvaret skickat den 13/9 2017
Kenneth Karlsson, VD, Krokomsbostäder AB inklusive remissvar

Justerandes sign
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Dnr 2015-000327

Vattenplan för Storsjön
Kort sammanfattning
Under 2014-2016 har kommunerna runt Storsjön, Länsstyrelsen och Region
Jämtland Härjedalen tillsammans tagit fram fakta om sjön, genomfört en del
undersökningar och tillsammans kommit fram till ett antal
ställningstaganden i ”Vattenplan Storsjön”. Planen ska gälla hur vi förhåller
oss till sjön samt arbetas in i kommande planer och aktiviteter.
Kommunstyrelsens beslut
1 "Vattenplan för Storsjön" antas som inriktningsdokument för fysisk
planering och planering av annan verksamhet som rör Storsjön. En
uppföljning av hur planens ställningstaganden har beaktats i
förvaltningarnas verksamheter ska följas upp med ett intervall på två år.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Under 2014-2016 har Åre kommun tillsammans med Östersunds, Krokoms
och Bergs kommuner samt Länsstyrelsen och Region Jämtland-Härjedalen
tagit fram ett förslag för Vattenplan för Storsjön. Organisationerna har
tillsammans tagit fram mycket fakta om sjön, genomfört en del
undersökningar och tillsammans kommit fram till ett antal
ställningstaganden. Tanken med ställningstagandena är att det ska gälla för
hur vi förhåller oss till sjön samt arbetas in i kommande planer och
aktiviteter.
Under 2016 var Vattenplanen för Storsjön ute på remiss hos kommunerna
och nu är den slutgiltiga versionen färdig. Vattenplanen för Storsjön har en
generell viljeinriktning att vattnet i Storsjön ska ha så hög kvalitet att det kan
användas som dricksvatten och ge vattenlevande växter och djur en god
livsmiljö. Den dricksvattenresurs som Storsjöns vattensystem utgör måste
skyddas för att säkerställa tillgången till vatten av god kvalitet för
kommande generationer och för en ökad befolkning. Ställningstaganden
gäller t ex framtagande av kommunala vattenplaner och dagvattenstrategier, i
syfte att ha en långsikt planering som sparar onödiga kostnader.
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Dnr 2015-000327

Vattenplan för Storsjön
Kostnader som kan undvikas vid tex en god dagvattenhantering genom att
besparingar på energi, kemikalieåtgång och kapacitetsutrymme då dagvatten
inte kommer in i reningsverken, eller vid planläggning genom att begränsa
hårdgjorda ytor för att minska riskerna för skada på egendom.
Ett arbete har inletts med att föreslå en ansvarsfördelning inom kommunen
för de olika ställningstagandena. Vidare genomförs en inventering hos
kommunens förvaltningar över vilka aktiviteter som redan pågår som har en
anknytning till de olika ställningstagandena. Arbetet utförs av en liten grupp
tjänstemän från bygg- och miljöavdelningen och planavdelningen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 14 augusti 2017
Vattenplan Storsjön
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, och Gabriella Carlsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår att "Vattenplan för
Storsjön" antas som inriktningsdokument för fysisk planering och planering
av annan verksamhet som rör Storsjön. En uppföljning av hur planens
ställningstaganden har beaktats i förvaltningarnas verksamheter ska följas
upp med ett intervall på två år.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000327

Vattenplan för Storsjön
Kopia till
Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Åre kommun
Östersunds kommun
Bergs kommun
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Region Jämtland Härjedalen
Kommunstyrelsens presidium för bevakning september 2019
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Dnr 2017-000208

Reglemente Kommunala Integrationsrådet, KIR
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet då det bör vidgas över flera
nämnder på grund av att den har ett större syfte än den motivering som
ges.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag som
är breddat över alla förvaltningar, sammansättning samt vem som
ansvarar för rådet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialchefen har efter uppdrag från socialnämnden den 2 september 2015, §
107 tagit fram ett förslag på framtida integrationsråd. I socialnämndens
reglemente, antagen i kommunfullmäktige den 27 april 2016 framgår det att
det åvilar socialnämnden att utse en ansvarig för samverkan med
integrationsråd, pensionärsråd och handikappråd men i kommunen finns det
ännu inget integrationsråd. Nu föreslår förvaltningen att ett integrationsråd
ska inrättas samt föreslår reglemente enligt bilaga 1 för integrationsrådet.
Handikapprådet och pensionärsrådet består av ledamöter och ersättare från
olika organisationer. Integrationsrådet föreslås bestå av utlandsfödda
invånare bosatta i Krokoms kommun från olika utomnordiska länder med
stort samhällsengagemang och med fördel medlem och aktiv i Krokoms
föreningsliv.
Demokrati, delaktighet och inflytande
Ett av Krokoms kommuns övergripande mål 2017 är att medborgarna har
möjlighet att påverka kommunens utveckling, och en mötesplats, ett
integrationsråd som består av utlandsfödda invånare i kommunen är en plats
där vi skapar ytterligare möjligheter för detta.
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Dnr 2017-000208

Reglemente Kommunala Integrationsrådet, KIR
Underlag för beslut
Socialnämnden 13 juni 2017, § 91
Tjänsteutlåtande den 31 maj 2017
Bilaga 1. Förslag till reglemente för Krokoms kommuns integrationsråd
Socialnämnden den 2 september 2015, Sn § 107
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Andreas Karlsson, C, föreslår återremiss av ärendet då det bör vidgas över
flera nämnder på grund av att den har ett större syfte än den motivering som
ges.
Maria Söderberg, C, föreslår att kommundirektören får i uppdrag att
återkomma med ett nytt förslag som är breddat över alla förvaltningar,
sammansättning samt vem som ansvarar för rådet.
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Björn Hammarberg,
M, och Gabriella Carlsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från socialnämnden som föreslår att
kommunfullmäktige antar reglementet för integrationsrådet.
Till det har kommit förslag om att återremittera ärendet.
Ett tilläggsförslag har även kommit om ett uppdrag till kommundirektören,
Ordförande kommer först att fråga på återremiss av ärendet, om ärendet ska
avgöras idag eller senare.
Om kommunstyrelsen bifaller återremiss frågar ordförande på uppdraget till
kommundirektören.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska återremitteras.
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Dnr 2017-000208

Reglemente Kommunala Integrationsrådet, KIR
Efter fråga på uppdrag till kommundirektören finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Socialnämnden
Jonas Törngren, kommundirektör
Kommunstyrelsens presidium för bevakning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 september 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 149

Dnr 2017-000099

Medborgarförslag - Mer rörelse/idrott på Krokoms
kommuns skolenheter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med att arbete för att eleverna ska röra på
sig mer görs men det finns inte möjlighet till ökat antal idrottstimmar. Se
bakgrund för motivering.

Bakgrund
Ett medborgarförslag där förslagställaren initierar en satsning på mer
rörelse/idrott under skoltid med syfte att öka elevers välmående och som en
effekt av detta ska eleverna kunna tillgodogöra sig undervisningen bättre och
nå högre betyg.
Förvaltningen välkomnar medborgarförslaget som en mycket god tanke och
ställer sig fullt ut bakom idén om att ökad rörelse främjar både
välbefinnandet och kapaciteten för inlärning.
År 2014 beställdes en utredning om ”Fysiska aktiviteter i Krokoms
kommuns alla skolor”. Utredningen visade att om kommunfullmäktige
skulle ställa krav på utökad schemalagd fysisk aktivitet varje dag på skolan
krävs att ekonomiska resurser tilldelas för ökade personella kostnader samt
åtgärder såväl på inne- och utemiljön vid skolorna. Vissa resurser har sedan
utredningen gjordes tillförts för att utveckla skolgårdar bl.a. för att locka till
mera rörelse. Utredningen föranledde dock inga nya beslut för en ökning av
schemalagd fysisk aktivitet på skolorna.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under våren 2017 reviderat
grundskolornas timplan så att den fullt ut är anpassad till Skolverkets krav på
antal timmar per ämne. För att ekonomiskt klara de besparingskrav
förvaltningen har både inför 2017 och 2018 har de tidigare extra timmarna
som låg på idrott tagits bort då varje extra timme på olika ämnen blir en reell
kostnad som inte är ett krav. I dagsläget har förvaltningen således inte
ekonomi för att utöka antalet timmar i rörelse/idrott.
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Dnr 2017-000099

Medborgarförslag - Mer rörelse/idrott på Krokoms
kommuns skolenheter
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 29 augusti 2017, § 94
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden kring besparingar 2017/18
Reviderad timplan för grundskolorna 170613
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola fritidshem

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår att medborgarförslaget besvaras.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar klockan 16.50-16.55.
_____
Kommunstyrelsen kommer överens om ett gemensamt svar som lyder;
Medborgarförslaget besvaras med att arbete för att eleverna ska röra på sig
mer görs men det finns inte möjlighet till ökat antal idrottstimmar. Se
bakgrund för motivering.
Jannike Hillding, M, Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, och Maria
Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag från barn- och utbildningsnämnden som föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Till det har kommit förslag om att medborgarförslaget besvaras med att arbete för

att eleverna ska röra på sig mer görs men det finns inte möjlighet till ökat
antal idrottstimmar. Se bakgrund för motivering.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
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Dnr 2017-000099

Medborgarförslag - Mer rörelse/idrott på Krokoms
kommuns skolenheter
Efter fråga på de förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller förslaget om att medborgarförslaget besvaras med
att arbete för att eleverna ska röra på sig mer görs men det finns inte
möjlighet till ökat antal idrottstimmar. Se bakgrund för motivering.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000278

Registertecknare donationsfonder
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen utser Hans Morén vid ekonomiavdelningen till
registertecknare för de av kommunen förvaltade donationsfondsstiftelserna.

Bakgrund
Länsstyrelsen har e-tjänster för stiftelser för att underlätta registrering av
ändrade uppgifter om t ex styrelse, revisorer. En registertecknare är den som
representerar stiftelsen vid användandet av länsstyrelsernas e-tjänster. För att
kunna använda länsstyrelsernas e-tjänster för donationsfondsstiftelserna
måste anmälan om registertecknare göras hos länsstyrelsen. Registertecknare
utses av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås utse Hans Morén vid ekonomiavdelningen till
registertecknare för de av kommunen förvaltade donationsfondsstiftelserna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2017-09-12
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen utser
Hans Morén vid ekonomiavdelningen till registertecknare för de av
kommunen förvaltade donationsfondsstiftelserna.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Hans Morén, kommuncontroller
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Dnr 2017-000014

Valärende, revisor för Stiftelsen Syskonen Erikssons
donationsfonder, Stiftelsen Jonas Erssons och Märta
Jönsdotters välgörenhetsfond och Stiftelsen Bröderna
Grelssons Jordbruksfond
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen väljer Ulrika Öst hos revisionsfirman PWC till
revisor för Stiftelsen Syskonen Erikssons donationsfond, 892000-3566
och Stiftelsen Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond,
892600-9351 från och med 2017 och Stiftelsen Bröderna Grelssons
Jordbruksfond, 893201-1193 från och med 2016 och tills vidare.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har att välja revisorer för de av kommunen förvaltade
donationsfonderna.
Dessa fonder är stiftelser och ska enligt Bokföringslagen och Stiftelselagen
granskas av minst en godkänd eller auktoriserad revisor om tillgångarna
överstiger 1 500 000 kr. Följande fonder uppfyller det kriteriet sedan
tidigare. Stiftelsen Syskonen Erikssons donationsfond, 892000-3566 och
Stiftelsen Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond, 8926009351
Fr o m 2016 tillkommer Stiftelsen Bröderna Grelssons Jordbruksfond,
893201-1193.
På grund av personalförändringar har PWC föreslagit en annan revisor att
granska dessa stiftelser.
Kommunstyrelsen förslås därför välja Ulrika Öst hos revisionsfirman PWC
till revisor för Stiftelsen Syskonen Erikssons donationsfond, 892000-3566
och Stiftelsen Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond,
892600-9351 från och med 2017 och Stiftelsen Bröderna Grelssons
Jordbruksfond, 893201-1193 från och med 2016 och tills vidare.
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Dnr 2017-000014

Valärende, revisor för Stiftelsen Syskonen Erikssons
donationsfonder, Stiftelsen Jonas Erssons och Märta
Jönsdotters välgörenhetsfond och Stiftelsen Bröderna
Grelssons Jordbruksfond
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2017-09-12
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen väljer
Ulrika Öst hos revisionsfirman PWC till revisor för Stiftelsen Syskonen
Erikssons donationsfond, 892000-3566 och Stiftelsen Jonas Erssons och
Märta Jönsdotters välgörenhetsfond, 892600-9351 från och med 2017 och
Stiftelsen Bröderna Grelssons Jordbruksfond, 893201-1193 från och med
2016 och tills vidare.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Hans Morén, kommuncontroller
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Dnr 2017-000287

Förtydligande av organisation av verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommundirektören ger ett förtydligande av organisation av kommunens
caféverksamhet, vid kommunstyrelsen den 5 oktober 2017.
____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelsen vill få ett förtydligande om kommunens caféverksamhet.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att kommundirektören får i uppdrag att ge ett
förtydligande av organisationen av kommunens caféverksamhet, vid
kommunstyrelsen den 5 oktober 2017.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommundirektören får i uppdrag att ge
ett förtydligande av organisationen av kommunens caféverksamhet, vid
kommunstyrelsen den 5 oktober 2017.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Jonas Törngren, kommundirektör
Kommunstyrelsen 5 oktober 2017
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Dnr 2017-000027

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 17/237
Ordförandebeslut i samråd med presidiet,
Medelstilldelning till Samordningsförbundet för 2018

Ks ordf

Dnr KS 17/258
Avtal – Talande Webb, mellan Krokoms kommun
och Funka Nu AB

Kommundir

_____
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Dnr 2017-000028

Meddelanden
Dnr KS 17/008
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 170823
Dnr KS 17/029
Länsstyrelsen Skåne: beslut 170829, tillstånd enligt
kamerövervakningslagen, sökande Lunds universitet
_____
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