Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(50)

Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hallströms i Ås sedan Mus-Olle i kommunhuset, 22 mars 2017 kl 08.30-16.40

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Andreas Karlsson, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Lena Persson, KD
Maria Jacobsson, S
Gabriella Carlsson, S
Erika Öhlin, S
Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom den 29 mars 2017

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 39-59

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Andreas Karlsson

Gabriella Carlsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

22 mars 2017

Datum då anslaget sätts upp

23 mars och 30 mars 2017 Sista dag för överklagan

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

13 april och 20 april 2017
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22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 39

Dnr 2017-000030

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 ”Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta
offentliga platser, exempelvis rondeller, broar, gator och torg” samt
”Regler för ungdomsfester” dras ur mötet. I övrigt godkänns
föredragningslistan.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 40

Dnr 2017-000032

Informationer

Justerandes sign

*

Studiebesök på Hallströms i Ås
Kommunstyrelsen besöker Hallströms, Nils-Åke Hallström, i Ås

*

Tillväxtfrämjande åtgärder, enkäter och ranking i kommunen
Ola Toftegaard, Regionchef i Östersund

*

Kommundirektörens rapport
Verksamhetsplanen - Hälsofrämjande åtgärder i förvaltningarna,
Handlingsplan integrationsstrategi

*

Resultat 2017 och åtgärder
Jonas Törngren, kommundirektör och Björn Torbjörnsson,
ekonomichef

*

Uppföljning internkontrollplan 2016
Sara Anselmby, kanslichef

*

Preliminärt bokslut 2016
Sara Anselmby, kanslichef

*

Fördjupad översiktsplan Åsbygden
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Återkoppling av löneöversyn
Gunilla Sundqvist, personalchef

*

Slutrapport Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Gunilla Sundqvist, personalchef

*

Semesterväxling
Marit Broström, personalassistent

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 41

Dnr 2017-000084

Fördjupad översiktsplan Åsbygden, utställning
Kommunstyrelsens beslut
1. Samrådsredogörelse över Fördjupad översiktsplan över Åsbygden
godkänns med följande ändringar;
Områdena BÖ och B2 betecknas med Bostäder.
2. Förslaget ställs ut för granskning enligt Plan- och bygglagen 3 kap, 12 §.
Bakgrund
Ett förslag till Fördjupad översiktsplan över Åsbygden har upprättats.
Förslaget har varit på samråd under tiden 18:e april, fram till 9:e september
2016.
Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras av kommunen i särskild
samrådsredogörelse. Denna redogörelse följer med planförslaget.
Enligt Plan- och bygglagen ska planen ställas ut för granskning under minst
två månader.
Underlag för beslut
Fördjupad översiktsplan över Åsbygden, Utställningshandling, 2017-03-22
Fördjupad översiktsplan över Åsbygden, Samrådsredogörelse, 2017-03-22
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att områdena BÖ och B2 betecknas med
Bostäder.
Maria Jacobsson, S, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Samrådsredogörelse
över Fördjupad översiktsplan över Åsbygden godkänns och förslaget ställs ut
för granskning enligt Plan- och bygglagen 3 kap, 12 §.
Till det har kommit förslag med följande ändringar; Områdena BÖ och B2
betecknas med Bostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 41 (forts)

Dnr 2017-000084

Fördjupad översiktsplan Åsbygden, utställning
Beslutsgång (forts)
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget tillsammans med
ändringarna.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med ändringarna finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 42

Dnr 2017-000089

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

__________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska avgöra vilken nämnd som ska vara ansvarig för
adressättningsfrågor i kommunen. Detta ska vara infört i reglementet för
nämnden. Kommunfullmäktige ska också besluta om delegering av besluten
i adressfrågor och om vad som får vidaredelegeras.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för nya gatu-/vägnamn samt
övriga adressättningsfrågor i kommunen i det reviderade reglementet.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 23 februari 2017, § 14
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Beslutsgång
Det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsen som föreslår att
kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 43

Dnr 2017-000088

Utökning av verksamhetsområdet för VA i
Sånghusvallen, Byskogen och Åsbacken
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner utökning av verksamhetsområde för
VA i Sånghusvallen, Byskogen och Åsbacken, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
__________________________________________________________
Bakgrund
Följande områden ingår i det utökade verksamhetsområdet för VA
Sånghusvallen
Förslaget är att hela Sånghusvallen inklusive skolan och förskolan tas med i
verksamhetsområdet, vilket bör innefatta vatten, spill- och dagvatten.
Byskogen
Förslaget innefattar att området Arons väg och resterande fastigheter på
motsatta sidan Sjöhemsvägen, ska inkluderas i verksamhetsområdet i
Byskogen. Verksamhetsgränsen sammanfaller med gränsen för detaljplanen.
Villavägen
Ytterligare ett mindre område i Byskogen bör tas in i verksamhetsområdet,
nämligen Villavägen.
Åsbacken
Förslaget är att hela industriområdet vid Åsbacken tas upp i ett nytt
verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten, enligt området för
detaljplanen.
Stallbacken
Förslaget är att hela Stallbacken tas upp i verksamhetsområde för vatten. Här
tillhandahåller vi redan tjänsten vatten, som distribueras från Uddero. Se förslag
bild 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 43 (forts)

Dnr 2017-000088

Utökning av verksamhetsområdet för VA i
Sånghusvallen, Byskogen och Åsbacken
Verksamhetsområdet för dricks-, spill- och dagvatten behöver utökas för att
följa kommunens exploateringstakt. Därför föreslås tre nya områden i
anslutning till befintligt verksamhetsområde, nämligen Sånghusvallen, Arons
väg och Villavägen, vilka bör inkluderas i det befintliga verksamhetsområdet. Dessutom föreslås att Åsbacken och Stallbacken som fristående
områden tas upp i verksamhetsområdet.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det behövs för människors
hälsa eller miljö, i ett större sammanhang, enligt vattentjänstlagen
(2006:412). Genom att upprätta verksamhetsområden för dricks-, spill- och
dagvatten, tillhandahålls tjänsterna med stöd från Vattentjänstlagen,
kommunens ABVA och VA-taxa. Utanför verksamhetsområdet gäller inte
vattentjänstlagen, varför ett avtal tecknas med abonnenten som speglar
samma sak som gäller inom ett verksamhetsområde. Dock gäller ABVA och
VA-taxan även utanför verksamhetsområdet för vatten.
För abonnenter som ligger utanför verksamhetsområdet och vill ansluta sig
till kommunens ledningsnät för VA ges de möjlighet att ansluta sig om
kapaciteten är tillräcklig och det är tekniskt möjligt. Förbindelsepunkten blir
då inom verksamhetsområdet och de får då själva ordna med
ledningsdragning och ledningsrätter, samt att avtal tecknas med VAhuvudmannen. Genom att tillskapa verksamhetsområden får kunden en ökad
trygghet och VA-huvudmannen slipper krångliga avtal.
Med Vatten menas dricksvatten som distribueras via kommunens
ledningsnät.
Med Spillvatten menas vatten från hushållen, vilket innefattar vatten från
disk, dusch, toalett och tvätt som samlas upp i det kommunala ledningsnätet.
Med Dagvatten menas nederbördsvatten/smältvatten som rinner av från
hustak, mark och väg.
Bakgrund
Tjänsteutlåtande daterat 23 februari 2017
Dokument Verksamhetsområde för vattentjänster daterat 27 januari 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 43 (forts)

Dnr 2017-000088

Utökning av verksamhetsområdet för VA i
Sånghusvallen, Byskogen och Åsbacken
Beslutsgång
Det finns ett förslag från kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner utökning av verksamhetsområde för VA i Sånghusvallen, Byskogen
och Åsbacken, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Till det har också
områdena som ingår i det utökade verksamhetsområdet för VA redovisats,
direkt under Bakgrunden.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 44

Dnr 2016-000307

Förfrågan om huvudmannaskap för
efterbehandlingsåtgärder rörande föroreningar vid
Hissmofors fd sulfitfabrik
Kommunstyrelsens beslut
1 Krokoms kommun åtar sig huvudmannaskapet utifrån Länsstyrelsens
förfrågan för sanering av Kisaska under förutsättning att statligt bidrag
täcker kostnader som uppkommer.
2

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja saneringsarbetet i
den takt statliga bidrag ställs till kommunens förfogande.

____________________________________________________________
Bakgrund
Länsstyrelsen har tillfrågat Krokoms kommun om kommunen är beredd att
åta sig huvudmannaskapet för sanering av Kisaska i och runt Hissmofors i
samband med sulfitmassaproduktion mellan 1899-1979.
I en motion till Kommunfullmäktige föreslås dessutom att kommunen ska
undersöka möjligheterna att genomföra en samlad sanering av kisaska på
enskilda fastigheter i Hissmoforsområdet. Motionen lämnades in den 7
december 2016 och kom Bygg- och miljönämnden tillhanda för yttrande den
25 januari 2017.
Huvudmannaskap
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att tacka nej till förfrågan om
huvudmannaskap med hänvisning till ekonomiska och personella resurser
samt med anledning av att statliga bidrag ännu inte anlänt för den redan
genomförda saneringen utanför Nyhedens skola. Vid ett möte mellan
Länsstyrelsen och kommunens presidium framkom att det, oavsett
huvudman för saneringen, kommer att innebära en likartad arbetsinsatts för
kommunen. Risken blir en kraftig fördröjning av saneringen om inte
kommunen åtar sig uppdraget. Samtidigt kom muntliga garantier att
statsbidrag som innefattar projektledning och arbetet med saneringen i övrigt
skulle kompenseras i förväg genom statliga bidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 44 (forts)

Dnr 2016-000307

Förfrågan om huvudmannaskap för
efterbehandlingsåtgärder rörande föroreningar vid
Hissmofors fd sulfitfabrik
Underlag för beslut
Förfrågan om huvudmannaskap från Länsstyrelsen
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden
Underlag för beslut
Jörgen Blom, V, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun åtar
sig huvudmannaskapet utifrån Länsstyrelsens förfrågan för sanering av
Kisaska under förutsättning att statligt bidrag täcker kostnader som
uppkommer. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja
saneringsarbetet i den takt statliga bidrag ställs till kommunens förfogande.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 45

Dnr 2017-000103

Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen som
verksamhetsnämnd
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för kommunstyrelsens
verksamheter 2016 med vissa redaktionella ändringar.
Bakgrund
Kommunstyrelsens verksamheter presenterar i bifogad årsredovisning med
måluppföljelse och verksamhetsberättelse för 2016.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 15 mars 2017
Årsredovisning 2016, kommunstyrelsens verksamheter
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, och Lena Persson, KD, lämnar förslag på vissa
redaktionella ändringar.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen godkänner
årsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter 2016, med vissa
redaktionella ändringar.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 46

Dnr 2017-000083

Uppföljning av internkontrollplan för 2016
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av verksamhetens
internkontrollplan för 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade i juni 2015 beslut om internkontrollplan. Planen
förlängdes till att gälla även 2016.
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar
• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer,
mm.
•

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

•

upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän

Förvaltningen har genom en inventering av riskområden och av dessa gjort
en riskanalys kommit fram till ett förslag till Internkontrollplan.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 30 januari 2017
Uppföljning av internkontrollplan, kommunstyrelsen
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner uppföljning av verksamhetens internkontrollplan för 2016.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 47

Dnr 2016-000298

Motion - Sanering av kisaska
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. Samhällsbyggnadsnämnden tar
kontakt med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och undersöker
möjligheterna till statligt stöd för utredning och åtgärder avseende
föroreningar av kisaska på enskilda fastigheter i Hissmoforsområdet.

Bakgrund
Länsstyrelsen har tillfrågat Krokoms kommun om kommunen är beredd att
åta sig huvudmannaskapet för sanering av Kisaska i och runt Hissmofors i
samband med sulfitmassaproduktion mellan 1899-1979.
I en motion till Kommunfullmäktige föreslås dessutom att kommunen ska
undersöka möjligheterna att genomföra en samlad sanering av kisaska på
enskilda fastigheter i Hissmoforsområdet. Motionen lämnades in den 7
december 2016 och kom Bygg- och miljönämnden tillhanda för yttrande den
25 januari 2017.
Motion om samlad sanering
Motionen syftar till att hantera de föroreningar som finns på gårdar,
grusgångar, parkeringar m.m. utanför detta område. Motionären föreslår att
Krokoms kommun undersöker hos Naturvårdsverket om kommunen kan
vara huvudman för en samlad sanering av kisaska på enskilda fastigheter,
undersöker intresset hos fastighetsägarna samt genomför sanering på deras
fastigheter.
Bygg- och miIjönämnden föreslår i sitt beslut att Krokoms kommun tar
kontakt med Länsstyrelsen och undersöker möjligheterna till statligt stöd för
utredning och åtgärder avseende föroreningar av kisaska på enskilda
fastigheter i Hissmoforsområdet.
Underlag för beslut
Motion om samlad sanering av Kisaska
Bygg- och miljönämndens beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 47 (forts)

Dnr 2016-000298

Motion - Sanering av kisaska
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen. Samhällsbyggnadsnämnden tar kontakt med Länsstyrelsen
och Naturvårdsverket och undersöker möjligheterna till statligt stöd för
utredning och åtgärder avseende föroreningar av kisaska på enskilda
fastigheter i Hissmoforsområdet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 48

Dnr 2016-000165

Motion - Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Niklas Rhodin, S, Maria Jacobsson, S, Gabriella Carlsson, S, Erika Öhlin, S,
och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
För att Krokoms kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare där personalen
trivs och orkar med sina arbetsuppgifter utan att bli sjuka föreslår
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Krokoms kommun att Krokoms
kommun ska inrätta ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag i någon av
kommunens verksamheter inom äldreomsorgen, med bibehållen lön.
Att det finns en problematik med sjukfrånvaro i Krokoms kommun är ingen
hemlighet. Procenttalet är alltför högt och även om ökningen avstannat finns
det anledning att göra insatser. Frågan är dock komplex och att peka ut
arbetstiden som en enskild faktor är att förenkla. Risken är att försöket med
6-timmars arbetsdag utmynnar i en kortsiktig minskning som sedan
successivt genom tillvänjningseffekt återgår till den tidigare höga
sjukfrånvaron. Då kommer kommunen att ha en ökad kostnad med samma
sjukfrånvaro. En ökad kostnad vi inte har råd med utifrån framtidsprognoser
som tagits fram (Välfärdsutredningen, PWC:s långsiktigt finansiella analys).
Som enskild rekryteringsåtgärd och kortsiktig arbetsmiljöförbättring kan
dock arbetstidssänkning ha god effekt vilket försök i Östersunds kommun
visat.
Just nu tittar kommunen närmare på olika yrkens och arbetsplatsers
förutsättningar med bl a uppdragsstyrning istället för detaljstyrning,
minskade delade turer och i högre grad möjlighet att påverka förhållanden på
sin arbetsplats som enskild medarbetare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 48 (forts)

Dnr 2016-000165

Motion - Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön
Det pågår också ett projekt med syfte att förbättra bemanningshanteringen i
hela kommunen. Projektet tar sin avstamp i utvärderingen av
bemanningspoolen och hur kommunen löser det tillfälliga behovet av
personal. Detta syftar till att skapa ett större lugn i verksamheterna, minskad
administration för chefer avseende bemanning, minska omsättningen av
personal och därmed antalet introduktionstimmar samt minska antalet
timanställningar.
Parallellt byggs en struktur för ständiga förbättringar upp och ett
ledarutvecklingsprogram införs med start hösten 2017.
Detta sammantaget bör ge avsett resultat för sjukfrånvaron utan att sänka
antalet arbetade timmar och därmed i viss mån äventyra den framtida
kommunala ekonomin
Om ovanstående beskrivna åtgärder inte får sjukfrånvaron att minska kan
frågan om arbetstidssänkning tas upp för omprövning men i nuläget förordas
avslag på motionen.
Underlag för beslut
Uppdrag: ”Förändring av bemanningshantering i Krokoms kommun”
Projektbeskrivning - bemanning
Utvärdering bemanningspolen
Motion 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till motionen.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget och avslag till
motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 48 (forts)

Dnr 2016-000165

Motion - Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Till det har på mötet kommit förslag om bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 49

Dnr 2016-000112

Motion - Alternativrätten på kommunens grundskolor
ska vara vegetarisk
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionen med att nuvarande alternativrätt
byts ut mot vegetarisk på försök, på alla skolor under höstterminen
2017.
2

En utvärdering av försöksverksamheten görs.

___________________________________________________
Bakgrund
En motion har inkommit till kommunfullmäktige där Miljöpartiet yrkar på
att alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara vegetarisk, d v s ej
innehålla kött, fisk, kyckling eller skaldjur.
Under höstterminen 2006 erbjöds eleverna en alternativrätt några
gånger/vecka. Detta har sedan utvecklats till att det i stort sett serverats en
alternativrätt varje dag.
Detta har upplevts positivt bland eleverna och det har sällan framkommit
klagomål på maten. Anledning till det positiva bemötandet är att det oftast
serveras någon maträtt som passar alla.
Acceptansen om den nuvarande alternativrätten byts ut mot enbart
vegetariska alternativ känns tveksamt.
Därav förslaget att det införs på försök under höstterminen 2017 och att
acceptansen utvärderas för varje skola efter ca 6-8 veckor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 13 januari 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att sista meningen, i förslag till beslut, ändras
till; En utvärdering av försöksverksamheten görs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 49 (forts)

Dnr 2016-000112

Motion - Alternativrätten på kommunens grundskolor
ska vara vegetarisk
Jörgen Blom, V, Jan Runsten, MP, Gabriella Carlsson, S, Jannike Hillding,
M, och Niklas Rhodin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett från samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att
kommunfullmäktige besvarar motionen med att nuvarande alternativrätt byts
ut mot vegetarisk på försök, på alla skolor under höstterminen 2017.
Resultatet av utvärderingen av acceptansen redovisas till
samhällsbyggnadsnämnden under december 2017 och mars 2018.
Till det har på mötet kommit förslag om att sista meningen i förslag till
beslut ändras till ”En utvärdering av verksamheten görs.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget tillsammans med ändringen.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med ändringen finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 50

Dnr 2016-000224

Medborgarförslag - Möjlighet att använda E-legitimation
inom kommunens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget enligt nedan.

Bakgrund
I ett medborgarförslag (Dnr 2016-000224) föreslås att se över möjligheterna
med E-legitimation i kommunens samtliga verksamheter för att kunna
förenkla och i längden minska på kostnader.
Förslag till svar har formulerats, enligt följande:
Svar på medborgarförslaget

I ett medborgarförslag (Dnr 2016-000224) föreslås att se över möjligheterna
med E-legitimation i kommunens samtliga verksamheter för att kunna
förenkla och i längden minska på kostnader.
Krokoms kommun kommer under de närmaste åren att kontinuerligt
utveckla verksamheternas eFörvaltningsarbete. En av de vidtagna åtgärderna
är att inrätta en tjänst som utvecklingschef och i den rollen ligger att leda
utvecklingen av eFörvaltning och e-demokrati. Uppdraget innefattar då
naturligt att utreda och införa insatser som bidrar till eFörvaltning och edemokrati. En av de insatser som kan ses som nödvändig, är identifiering
och signering, med hjälp av e-legitimation, vid användning av tjänster inom
dessa områden.
Förslagsställaren Eva-Lena Blom redovisar sitt medborgarförslag.
Underlag för beslut
Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 14 december 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Jörgen Blom föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.
Björn Hammarberg, M, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 50 (forts)

Dnr 2016-000224

Medborgarförslag - Möjlighet att använda E-legitimation
inom kommunens verksamheter
Beslutsgång
Det finns två förslag, ett föreslår att medborgarförslaget besvaras och det
andra föreslår bifall till medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Åke Wilhelmsson, utvecklingschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 51

Dnr 2016-000243

Medborgarförslag - Gång-/skidbro över E 14
(Brittsbo/Tysjöarna)
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget enligt stadsarkitektens
förslag, som framgår under rubriken Svar på medborgarförslaget.
____________________________________________________________
Svar på medborgarförslaget
Kommunen ser ett tydligt behov av en förbindelse för oskyddade trafikanter
mellan de nya bostadsområdena i Sånghusvallen/ Brittsbo/ Byskogen och
området öster om E14, med bl a Tysjöarnas naturreservat.
Kommunen har redan i översiktsplanen från 1997 pekat på behovet av en
tunnel under E14 för ridande, utpekad placering var då vid Hållskaven.
Översiktsplanen för Södra Ås, antagen 2006, som utgör underlag för den
omfattande utbyggnad av bostäder som skett i Sånghusvallen visar då på en
lokalisering av en gångbro nära kommungränsen.
Krokom har i det förslag till Fördjupad översiktsplan över Åsbygden, som
sannolikt blir antagen under hösten 2017, än en gång pekat på behovet och
anger att lämplig lokalisering är nära de stora utbyggnadsområdena vid södra
Ås/Lugnvik.
Dialogen med Östersunds kommun om ett samarbete för att genomföra
broförbindelsen kommer att påbörjas.
Underlag för beslut
Stadsarkitektens tjänsteutlåtande
Motion
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S, Björn Hammarberg,
M, Hans Åsling, C, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
besvarar medborgarförslaget enligt stadsarkitektens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 51 (forts)

Dnr 2016-000243

Medborgarförslag - Gång-/skidbro över E 14
(Brittsbo/Tysjöarna)
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Förslagsställaren
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 52

Dnr 2017-000102

Medfinansiering tågstopp Nälden
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen tydliggör, enligt tidigare beslut i styrelsen, den 2
september 2015 § 129, att delar av medfinansieringen avseende
investeringsdelen, 2 mnkr, för projektet Funktionella Mittstråket inte
gäller, i och med att investeringen inte kommer att genomföras under
projektperioden. Helt enligt hänvisning till lagtext i beslutet. I projektet
kvarstår 490 tkr som medfinansiering.
2

När investeringen Tågstopp Nälden kommer att genomföras, är
kommunen beredd att ta ställning till den medfinansieringen.

_________________________________________________________
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Den 2 september 2015, § 129, tog kommunstyrelsen beslut om
medfinansiering till EU-projektet Funktionella Mittstråket. Projektperioden
är 1 oktober 2015 till och med 31 mars 2020.
Trafikverket har aviserat att tågstoppet i Nälden inte kommer att kunna
rymmas inom projektet Funktionella Mittstråket.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Niklas Rhodin, S, Björn Hammarberg,
M, Hans Åsling, C, och Maria Jacobsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen tydliggör, enligt
tidigare beslut i styrelsen, den 2 september 2015 § 129, att delar av
medfinansieringen avseende investeringsdelen, 2 mnkr, för projektet
Funktionella Mittstråket inte gäller, i och med att investeringen inte kommer
att genomföras under projektperioden. Helt enligt hänvisning till lagtext i
beslutet. I projektet kvarstår 490 tkr som medfinansiering.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 52 (forts)

Dnr 2017-000102

Medfinansiering tågstopp Nälden, diskussion
Kopia till
Länsstyrelsen i Västernorrland, enheten för regional utveckling, 871 86
Härnösand
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Malin Nilsdotter Nyström, trafikplanerare
Trafikverket
Styrgrupp Funktionella Mittstråket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 53

Dnr 2017-000080

Slutrapport - Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunfullmäktige delges rapporten.
2

Kommunstyrelsen fortsätter implementeringen av arbetet enligt
kommundirektörens redovisade plan för hälsofrämjande åtgärder och
bemanningshantering.

___________________________________________________________
Bakgrund
Vid dagens möte redovisas slutrapport för – Rätt till heltid, deltid en
mjölighet.
Kommunfullmäktige har beslutat att införa ”Rätt till heltid, deltid en
möjlighet i Krokoms kommun. Det är ett led i att förbättra
anställningsvillkoren och att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna
rekrytera flera medarbetare. Projektet har organiserat en struktur – rutin för
att införa Rätt till heltid och möjlighet till deltid för tillsvidareanställda i
Krokoms kommun. Linjeorganisationen har haft ansvar att införa och
organisera Rätt till heltid, möjlighet till heltid enligt den övergripande
struktur som projektet tagit fram. I samarbete med Kommunal har rätt till
heltid varit en prioriterad fråga för Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Underlag för beslut
Slutrapport – Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att det läggs till i andra punkten sista meningen
”för hälsofrämjande åtgärder och bemanningshantering”.
Jörgen Blom, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
delges rapporten. Kommunstyrelsen fortsätter implementeringen av arbetet
enligt kommundirektörens redovisade plan. På mötet har kommit förslag att
styrelsen lägger till följande i andra punktens sista mening ”för
hälsofrämjande åtgärder och bemanningshantering”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 53 (forts)

Dnr 2017-000080

Slutrapport - Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Beslutsgång (forts)
Ordförande kommer att fråga på grundförslagen tillsammans med tillägget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tillägget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige, som muntlig redovisning och som meddelande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 54

Dnr 2017-000063

Remiss - Slutbetänkande av Parlamentariska
landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges
landsbygd - en sammanhållen politik för arbete, hållbar
tillväxt och välfärd.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar lämnat förslag till remissyttrande.
_____
Bakgrund
Idag saknas en sammanhållen politik för landsbygderna som på ett tydligt
sätt tar avstamp i de utmaningar och möjligheter som samhället står inför. En
övergripande ambition för kommittén är att presentera en sådan
sammanhållen politik för landsbygdernas utveckling de närmaste 30 åren. En
politik som syftar till optimism och framtidstro i hela Sverige. I arbetet har
kommittén utgått ifrån tre övergripande perspektiv:
Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i
landsbygderna
Öka landsbygdernas förmåga att ta tillvara förutsättningarna för
företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hällbart sätt
Öka landsbygdernas möjlighet att bidra till en positiv utveckling av
samhällsekonomin
Underlag för beslut
Remissyttrande
Remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 54 (forts)

Dnr 2017-000063

Remiss - Slutbetänkande av Parlamentariska
landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges
landsbygd - en sammanhållen politik för arbete, hållbar
tillväxt och välfärd.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, föreslår i nytt stycke tre på sidan 1:
För det första är Krokoms kommuns glesbefolkade landsbygder uteslutna
från de områden som kommittén föreslår ska omfattas av ett särskilt
näringslivspaket, vilket vi med kraft vill protestera emot. Att förenkla
landsbygdsproblematiken till kommunnivå och välja ut 23 kommuner missar
på det här sättet målet och straffar de landsbygder som råkar tillhöra "fel"
kommun. En kommun är en administrativ enhet vars gränser har väldigt svag
koppling till landsbygdernas geografiska gränser och placering. Vi framför
våra synpunkter även om vår kommun förvånande nog inte tillhör de av
departementet utpekade remissinstanserna.
I fjärde stycket, sidan 1, byts de två sista raderna ut mot följande:
För att inte heller fastna i en långdragen diskussion om ett ändamålsenligt
landsbygdsmått bör därför utgångspunkten vara att åtgärderna ska omfatta
hela inlandet; det område som utgörs av "Stödområde A".
Under rubriken Samhällsplanering och bostadsbyggande läggs till
följande fjärde stycke:
Som komplement till landsbygdslånen föreslår vi att ränteavdragen behålls i
landsbygder men tas bort i resten av landet. Det skulle ligga i linje med
bedömningar som görs av bl a IMF och OECD i syfte att kyla av
bomarknaden. Vi vill här understryka att ett sådant differentierat slopande av
ränteavdragen skulle både åtgärda problemen där de finns, d v s i städerna,
samt ge en nödvändig reducering av obalansen mellan stad och landsbygd.
Under rubriken Statens närvaro läggs följande in som ett andra stycke:
Lantmäteriets organisation och handläggningstider är idag ett hinder för
landsbygdens utveckling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 54 (forts)

Dnr 2017-000063

Remiss - Slutbetänkande av Parlamentariska
landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges
landsbygd - en sammanhållen politik för arbete, hållbar
tillväxt och välfärd.
Under rubriken Styrning och organisation av landsbygdspolitiken läggs
följande in som nytt andra stycke:
Mot denna bakgrund stöder vi kommitténs krav på att alla utredningar,
liksom regeringens propositioner och övriga beslut, ska ange
konsekvenserna för landsbygdernas utveckling. Om det skulle visa sig att det
skulle få negativa konsekvenser för landsbygden med en lösning på ett
"stadsproblem" anser vi, i likhet med vårt förslag om differentierat införande
av slopade ränteavdrag ovan, att ett differentierat införande måste övervägas.
Att straffa landsbygden för problem som endast finns i staden är inte
acceptabelt. Det är hög tid för en helhetssyn på hela landet.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, ändringar och
tillägg.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Björn Hammarbergs, M, ändringar och
tillägg.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar
lämnat remissyttrande.
På mötet har kommit ändringar och tillägg.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget tillsammans med ändringar
och tillägg.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med ändringar och tillägg finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 54 (forts)

Dnr 2017-000063

Remiss - Slutbetänkande av Parlamentariska
landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges
landsbygd - en sammanhållen politik för arbete, hållbar
tillväxt och välfärd.
Kopia till
Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 55

Dnr 2017-000075

Revidering av E-strategi
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar reviderad e-strategi för Krokoms kommun.

Bakgrund
Krokoms kommuns e-strategi antogs 2013 och i samband med antagandet av
ny IT-strategi gjordes en genomgång av e-strategin. I samband med detta
uppmärksammades att vissa revideringar behövde utföras.
•

Strukturen för e-strategin har ändrats så att den överensstämmer med ITstrategins struktur.

•

Målen för e-strategin hämtas från IT-strategin.

•

Under rubriken ”Målområden” har ”e-Hälsa” lagts till som målområde.

•

I målområdet e-demokrati har referens till kommunstyrelsens
nämndsmål lagts till (”kommunstyrelsens verksamheter ska bidra till
medborgardialog så väl som genom utveckling av teknik som metoder
för dialog.”) och sociala medier har lagts till som exempel på kanal för
medborgardialog.

•

Grafik för att illustrera principen för e-förvaltning har lagts till.

•

Beskrivningen av den tekniska plattformen har omarbetats så att det
framgår att kommunen ska ansluta till den regionala etjänsteplattformen.

•

Organisationsbeskrivning redovisas i separat dokument och
ansvarsbeskrivningen begränsas till närmaste chefs och
medarbetares/förtroendevalds/konsults ansvar i förhållande till estrategin.

Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 9 januari 2017
E-strategi
Förhandlingsprotokoll Cesam den 15 december 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 mars 2017
Kommunstyrelsen

Ks § 55 (forts)

Dnr 2017-000075

Revidering av E-strategi
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Andreas Karlsson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslag, som föreslår kommunstyrelsen antar
reviderad E-strategi.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunikation inklusive strategin
Åke Wilhelmsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000061

Upphandling av svenska för invandrare samt vård- och
omsorgsutbildning gällande avtal från och med 1
januari 2018
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ger LärCentrum/Komvux i uppdrag att genomföra en
upphandling inom utbildningsområdena utbildning i Svenska För
Invandrare samt Vård och omsorgsutbildning gällande avtal från och
med 1 januari 2018.
Bakgrund
Vuxenutbildningen i Krokoms kommun har sedan 2013-01-01 genom avtal
uppdragit åt MIROI i-learning AB genomföra utbildning i Svenska För
Invandrare (SFI) på plats i Krokom samt Gymnasial vuxenutbildning- kurser
i vårdämnen/vissa övriga ämnen på distans med handledningsdag
1dag/vecka i Krokom.
Avropsavtalet tecknades för perioden 2013-01-01 – 2015-12-31 med
möjlighett till förlängning med 1+1 år. Uppdraget slutförs nu efter
förlängningar den 2017-12-31.
Vid den tidigare upphandlingen har även Särskild Utbildning För Vuxna
(SÄRVUX) ingått dock inkom inga anbud vid detta tillfälle.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 februari 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger
LärCentrum/Komvux i uppdrag att genomföra en upphandling inom
utbildningsområdena utbildning i Svenska För Invandrare samt Vård och
omsorgsutbildning gällande avtal från och med 1 januari 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000061

Upphandling av svenska för invandrare samt vård- och
omsorgsutbildning gällande avtal från och med 1
januari 2018
Beslutsgång (forts)
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kjell Sundström, rektor Vuxenutbildningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
1

Justerandes sign

Dnr KS 17/029
Yttrande till Länsstyrelsen Gävleborg om kameraövervakning med drönare, dnr 97-17, sökande Sergio De
Jorge Brenes

Ks ordf

2

Yttrande till Länsstyrelsen Stockholm om kameraövervakning med drönare, dnr 2112-47565-2016, sökande
Missing People Sweden

3

Yttrande till Länsstyrelsen Örebro om kameraövervak- Ks ordf
ning med drönare, dnr 6482-2016, sökande Spectravision
i Örebro

4

Yttrande till Länsstyrelsen Jönköping om kameraövervakning med drönare, dnr 211-1421-2017, sökande
Skogsstyrelsen i Jönköping

Utdragsbestyrkande

Ks ordf

Ks ordf
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Dnr 2017-000027

Delegationsbeslut
5

Yttrande till Länsstyrelsen Västerbotten om kameraKs ordf
övervakning med drönare, dnr 211-2104-2017, sökande
privatperson inom Umeå universitet

6

Yttrande till Länsstyrelsen Stockholm om kameraövervakning med drönare, dnr 2112-47569-2016, sökande
Svensk Markentreprenad AB
Dnr KS 17/043
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Bidrag till
Bris region Nord

Ks ordf

Dnr KS 17/047
8 Leveransavtal mellan AV Syd AB och Krokoms
Kommun avseende AV-utrustning, 170201–180331

IT-chef

7

9

Dnr KS 17/096
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Ida Infront AB
och Krokoms kommun, 170222-tills vidare

Dnr KS 17/098
10 Licensavtal FERIEBAS mellan 2Bra System AB
och Krokoms kommun, 170101–211231
_____

Justerandes sign

Ks ordf

Utdragsbestyrkande

Ks ordf
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Dnr 2017-000028

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
1

2

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 170124, Förbud att utan Länsstyrelsens
tillstånd vidta vissa åtgärder inom fastigheterna Valsjön 1:203, 1:2 och
1:112
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: meddelande från styrelsen
170120, nr 5/2017, överenskommelse med regeringen om män och
jämställdhet

3

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: meddelande från styrelsen
170120, nr 4/2017, handlingsplan för samverkan vid genomförande av
vision e-hälsa 2025
Dnr 24
4 Region Jämtland Härjedalen: nyheter om regional utveckling, mars 2017

5

6

ABF Örebro län: skrivelse 170217, Studiematerial Välkommen till
Sverige

7

Östersunds kommun: protokoll för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan 170224

8

9

Justerandes sign

Dnr 28
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 161216, § 44,
Verksamhetsplan 2017/2018 och budget 2017 med flerårsplan

Dnr KS 13/278
Östersunds Tingsrätt: slutligt beslut 170125, tillstånd för Bright Water
Fish Sweden AB till fiskodling i Storsjön, Rödöns-Vejmon 2:19
Dnr KS 16/011
Folkhälsorådet: protokoll 161107

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000028

Meddelanden
Dnr KS 16/033
10 Migrationsverket: information 161212, minskar antalet tillfälliga
asylboenden under våren 2017
Dnr KS 16/178
11 Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 170223, § 25, medborgarförslag –
säker gång- och cykelöverfart mellan Aspås och Krokom
Dnr KS 16/179
12 Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 170223, § 24, medborgarförslag –
säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och Krokom
Dnr KS 16/204
13 Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 170223, § 21, medborgarförslag –
säker lekplats i Aspås
Dnr KS 16/222
14 Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 170223, § 23, medborgarförslag –
laddstation för mobiltelefoner, samlingsplats Magnetet
Dnr KS 16/223
15 Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 170223, § 22, medborgarförslag –
laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms centrum
Dnr KS 16/226
16 Samhällsbyggnadsförvaltningen: meddelande 170220 om antagande
samt granskningsutlåtande avseende etapp 5, Sånghusvallen, Ås
Dnr KS 16/227
17 Barn- och utbildningsnämnden: beslut 161011, § 92, detaljbudget 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000028

Meddelanden
Dnr KS 16/284
18 Samhällsbyggnadsnämnden: beslut 170223, § 26, medborgarförslag –
trapp till bassängen i Änge badhus
Dnr KS 16/286
19 Socialnämnden: beslut 170221, § 23, revisionsrapport – rutiner för
diariehantering
Dnr KS 16/303
20 Svenska Brukshundklubben: skrivelse 161212, värna om er
brukshundklubb
Dnr KS 17/001
21 Migrationsverket: PM 170220, förändringar i anvisningsmodellen för
ensamkommande barn samt andelstal 2017
Dnr KS 17/008
22 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 170130,
170215 och 170227
Dnr KS 17/010
23 Jämtlands Räddningstjänstförbundet, JRF: skrivelse 170118, aktuell
information gällande kommande avtal för Räddningstjänstpersonal i
Beredskap, RiB -17, samt svar från Östersunds kommun,
Kommunstyrelsens ordförande
Dnr KS 17/041
24 Folkhälsorådet: protokoll 170130
Dnr KS 17/044
25 SmåKom: 170220, yttranden – landsbygd och kulturskola
26 SmåKom: nyhetsbrev 28 februari 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

Justerandes sign

Dnr KS 16/046
Motion – Förskola med inriktning djur och natur.
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i
fullmäktige senast i februari 2017.
Dnr KS 2016/112
Motion – Alternativrätten på kommunens grundskolor ska vara
vegetarisk. Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för svar
i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/124
Motion – Utveckla samverkan med Östersunds kommun för ett
långsiktigt byggande av bostäder. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/123
Motion – Ge bra förutsättningar till småföretagande i kommunen genom
att skapa en bygdeavdelning i varje församling. Motionen remitteras till
kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr KS 2016/125
Medborgarförslag – Enprocentsregeln ska utökas att omfatta platser ex
vid rondeller, broar, gator och torg. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för svar i fullmäktige senast den 26 oktober
2016. Förslaget är återremitterat till samhällsbyggnadsnämnden som
återkommer till kommunstyrelsen den 16 november och fullmäktige 7
december 2016.
Dnr KS 2016/165
Motion – Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i
juni 2017. Kommundirektören och personalchefen har fått i uppdrag att
svara på motionen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
7

8

9

Dnr KS 2016/180
Medborgarförslag – Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i
centrala Krokom. Medborgarförslaget remitteras till bygg- och
miljönämnden som själv beslutar i ärendet senast i mars 2017.
Dnr KS 2016/178
Medborgarförslag – Säker gång- och cykelöverfart mellan Aspåsvägen
och Krokom. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden som själva
beslutar i ärendet senast i mars 2017, med hänsynstagande till
översiktsplanen.
Dnr KS 2016/179
Medborgarförslag – Säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och
Krokom. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
och bygg- och miljönämnden som själva beslutar i ärendet senast i mars
2017, med hänsynstagande till översiktsplanen.

Dnr 2016/216
10 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige
senast juni 2017.
Dnr 2016/213
11 Medborgarförslag – Ny- eller ombyggnad av idrottshall på Rödön.
Ordförande meddelar remitteringen vid fullmäktiges möte.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
svarar i samarbete med barn- och utbildningsnämnden till
kommunfullmäktige senast i april 2017. Förslaget till
budgetberedningen innan svar.
Dnr 2016/218
12 Medborgarförslag – Uppförande av torvkåta. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som i sin tur remitterar förslaget till
Samiskt förvaltningsområde för beslut i kommunfullmäktige senast
i april 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2016/229
13 Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/232
14 Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016/237
15 Motion – Omlokalisering av kommunala verksamheter. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017.
Dnr 2016-299
16 Motion - Erbjud fria halkskydd till kommunens äldre invånare.
Motionen remitteras till bygg- och miljönämnden för besvarande i
kommunfullmäktige senast i november 2017.
Dnr 2016-298
17 Motion - Sanering av kisaska. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast i november
2017.
Dnr 2016-236
18 Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016-243
19 Medborgarförslag - Gång- och skidbro över E14
(Brittsbo/Tysjöarna). Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2016-247
20 Medborgarförslag - Fotbollsplan ovanpå dagvattenanläggningen på
Sånghusvallen. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
Dnr 2016-253
21 Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp snöskoterfrågan i Krokoms
kommun. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016-263
22 Medborgarförslag - Ansök om att delta i försöksverksamhet med
fjärrundervisning i andra ämnen än de redan tillåtna.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016-265
23 Medborgarförslag - Uppföljning av konsekvenser av
skolnedläggningen i Ytterån. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
Dnr 2016-255
24 Medborgarförslag - Kommunala feriejobb på fler lov än bara
sommarlovet. Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i april 2017.
Dnr 2016-200
25 Medborgarförslag - Användning av befintliga lokaler och moduler
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2016-272
26 Medborgarförslag - Gång- och cykelbro mellan campingen och
Strandvägen, Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen
som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016-215
27 Medborgarförslag - Modernt föräldraskap. Förslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017.
Dnr 2016-294
28 Medborgarförslag - Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar.
Förslaget remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i april 2017.
Dnr 2016-297
29 Medborgarförslag - Hundrastgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
september 2017.
Dnr 2016-310
30 Medborgarförslag – Utveckla och möjliggör ett blomstrande båtliv i
Krokomsviken. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige senast den 26 oktober 2017.
Dnr 2017-020
31 Medborgarförslag – Upphörande av fyrverkeriskjutningar. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärende senast i
september 2017.
Dnr 2017-033
32 Medborgarförslag – Upphandlingsstöd lokala produkter. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den
26 oktober 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2017-046
33 Medborgarförslag – Affärslokal i Ås. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast den 27 april 2017.
Dnr 2017-045
34 Medborgarförslag – Wifi i skolan, till mobilerna. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i
ärendet senast i april 2017.
Dnr 2017-048
35 Medborgarförslag – Nybyggnationer för ungdomar i Aspås.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige senast den 26 oktober 2017.
Dnr 2017-042
36 Medborgarförslag – Fler bussturer mellan Rödön och Östersund.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast den 27 april 2017.
Dnr 2017-056
37 Medborgarförslag – Belysning och skyltning vid
återvinningstationen i Änge, Offerdal. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet i september
2017.
Dnr 2017-069
38 Medborgarförslag – Det digitala kontoret i Krokoms kommun.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i december 2017.
Dnr 2017-070
39 Medborgarförslag – Särskilt boende och ny skola i Krokom.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i december 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2017-073
40 Medborgarförslag – Fler bussar kvällstid och helger till och från Ås.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast den 27 april 2017.
Dnr 2017-068
41 Medborgarförslag – Bygg utegym vid elljusspåret i Ås nedanför
Jämtkrafthallen. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Dnr 2017-081
42 Motion – Kommunala kossor på Torsta. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast i februari 2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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