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Ks § 117

Dnr 2016-000250

Framtidens äldreboende, nytt demensboende i
Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till utökat antal platser på nytt
äldreboende enligt förslag.
2.

Investeringsbudgeten utökas under åren 2018—2019 med maximalt 25
mnkr för att rymma det utökade byggprojektet.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart
_____
Bakgrund

Socialnämnden föreslår i beslut kommunfullmäktige att öka antalet platser i
det särskilda boendet som skall byggas med projektstart under 2017 och
färdigställande under 2019, från 28+7 till 36+7 platser.
Gällande investeringsbudget rymmer inte denna utökning. Därför föreslås att
25 mnkr tillförs investeringsbudgeten dessa år.
De både negativa och positiva ekonomiska konsekvenser som följer av en
högre investering kan i dagsläget inte beräknas i detalj. På den positiva sidan
finns bl.a en mer ändamålsenlig byggnad som kan ge en lägre
snittbemanning. Å andra sidan är byggnaden större, vilket allt annat lika
innebär ökade driftskostnader och ökade kapitaltjänstkostnader. Dessutom
finns en risk att vissa vakanser/outnyttjade rum finns de första åren i en
större byggnad. Nettot av dessa effekter är alltså svårt att ange idag.
Eventuella konsekvenser avseende driftskostnad hanteras i budgetprocessen
inför åren 2019 och 2020.
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Ks § 117

Dnr 2016-000250

Framtidens äldreboende, nytt demensboende i
Krokoms kommun
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2017-06-13
Socialnämndens beslut om förslag till utökning av antal platser 2017-06-13
Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2016-12-07
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att investeringsbudgeten utökas under åren
2018-2019 med maximalt 25 mnkr för att rymma det utökade byggprojektet.
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Hans Åsling, C, Andreas Karlsson, C,
och Jan runsten, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige godkänner
förslaget till utökat antal platser på nytt äldreboende enligt förslag.
Investeringsbudgeten utökas under åren 2018—2019 med maximalt 25 mnkr
för att rymma det utökade byggprojektet.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 118

Dnr 2016-000272

Medborgarförslag - Gång- och cykebro mellan
campingen och Strandvägen, Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.
_____________________________________________________________
Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart
_____
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att a en bro byggs på redan existerande
bropelare mellan campingen och Strandvägen i Krokom. Det för att skapa
attraktivare möjligheter för campinggäster att till fots/cykel ta bron in till
centrum för att handla och besöka serviceinrättningar.
Svar på medborgarförslaget
Att ordna en gångbro på de gamla brofundamenten är en idé som funnits
länge. Redan vid byggandet av den nya nuvarande landsvägsbron togs
beslutet av dåvarande politiker att spara fundamenten just för att kunna ge
denna framtida möjlighet. Tanken är dock äldre än så. En av kommunens
tidigare stadsarkitekter föreslog redan för många år sedan möjligheterna att
runt Krokomsviken anlägga en trevlig Strandpromenad med tilltalande
belysning. Frågan har sedan bevakats både vid anläggande av rastplatsen och
sedan 2005 mot Trafikverket via kommun och Byförening när
mittwireräcket skulle anläggas. Det gav resultat att gång- och cykelbana
anlades längs E14. En gångbro på gamla fundamenten skulle ytterligare
fullfölja de gamla planerna. Frågan har alltsedan 2006 diskuterats i
Byföreningen då en fjärde promenadslinga runt Krokomsviken skissades
förutom de tre som genomfördes.
Under 2010 till 2011 arbetade Krokoms Byförening fram en
Byutvecklingsplan för samhället där idéerna och gångbron omtalas många
gånger.
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Ks § 118 (forts)

Dnr 2016-000272

Medborgarförslag - Gång- och cykebro mellan
campingen och Strandvägen, Krokom
Planen blev även inlämnad som medborgarförslag till fullmäktige att ligga
till grund för fortsatt planering och handlande. Den omtalas även som
”Fiskebron” för att på något sätt förstärka Fiskevägens startpunkt.
Under 2017 kommer arbetet med fördjupad översiktsplan i Krokom med
omnejd att starta. I det arbetet ska det framgå hur Krokom med omgivningar
kan växa och hur sambandet mellan Krokomsviken, Krokomsporten och
Krokoms centrum kan förstärkas. Ett förslag kommer att tas fram med bred
förankring och samråd.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att medborgarförslaget
besvaras med text som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(8)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

14 juni 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 119

Dnr 2017-000070

Medborgarförslag - Nytt äldreboende Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.
___________________________________________________________
Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart
_____
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att bygga en ny skola
med fritidsplatser bredvid nuvarande Kvarnbackskolan samt använda
marken där Hissmoskolan finns idag till ett nytt äldreboende.
Syftet med förslaget är dels att skapa bättre skolverksamhet och dels att
skapa bättre lösning för ett äldreboende. För skolverksamheten tänker sig
förslagsställaren att det skulle leda till bättre samordning för
skolverksamheten, undvika att barnen använder Aspåsvägen till fritids samt
skapa bättre lekmöjligheter för skolorna.
För äldreboendet skulle vinsten vara att ge närhet till läkare och apotek samt
förbättra förutsättningarna för samarbete med befintligt boende.
Svar på medborgarförslaget
Förslaget har ett gott syfte och följer till stora delar de tankar som finns i
planeringen för både äldreboenden och skolverksamheten.
När det gäller byggandet av nya äldreboenden har en diskussion förts under
flera år och en styrgrupp har behandlat frågan i ungefär ett års tid. I detta
arbete har framkommit ett behov att bygga ett nytt särskilt boende inom
området Krokom/Dvärsätt så snart som möjligt. Flera alternativ har
diskuterats, bl a att bygga i närheten av Blomstergården i linje med
medborgarförslaget.
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Ks § 119 (forts)

Dnr 2017-000070

Medborgarförslag - Nytt äldreboende Krokom
För att möjliggöra nya spännande bostadsområden, undvika en alltför ensidig
koncentration av verksamhet till Krokoms centrum och kunna flytta in under
2019 har dock kommunen gjort bedömningen att det bästa alternativet är att
bygga detta boende i området Kvarna (nordöst om Kvarnbackskolan).
När det gäller skolverksamheten så förs diskussioner om hur denna ska
ordnas för Krokoms kommun som helhet. En större medborgardialog
kommer att genomföras med syftet att finna rätt lösning för kommunen med
målet att ge en väl genomlyst bild av vilken skolverksamhet vi vill ha och
hur den ska vara ordnad. Först efter genomförd medborgardialog vet vi om
det finns behov av förändring eller om vi redan har den skolverksamhet vi
ska ha.
För Krokom specifikt kommer även en fördjupad översiktsplan att
genomföras där skolverksamheten kommer att utgöra en del i en omfattande
planering över hur kommunen ser på utvecklingen av Krokom (med omnejd)
i framtiden.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med svar som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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