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Ks § 21

Dnr 2017-000030

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Dagens föredragningslista godkänns.
_____
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Ks § 22

Dnr 2017-000031

Informationer
Kommunstyrelsens beslut
* Region Jämtland Härjedalen – Uppföljning av överenskommelse
om regional utveckling
Anders Byström, biträdande Regiondirektör och Marina Gregorsson,
områdeschef. Förvaltningschefer deltar också i diskussionerna.
*

Näringslivets utveckling
Bisnode, Håkan Wolgast presenterar näringslivsanalys. Deltar gör
också personal från näringslivskontoret.

*

Medborgarlöften
Christer Höglund, kommunpolis, Helena Hroh, ledningsbefäl för Åre
och Krokom polisstationer undertecknar löftet tillsammans med Maria
Söderberg, kommunstyrelsens ordförande. Rolf Pehrsson,
folkhälsosamordnare, deltar också.

*

Kommundirektörens rapport
HR-chef, Verksamhetsplanen - bemanningspoolen

*

Preliminärt bokslut 2016
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

_____
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Ks § 23

Dnr 2017-000017

Budgetförutsättningar 2017 och 2018, reservation av
medel ur statsbidrag från 2016 till 2017
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att det redovisade resultatet för 2016 ska vara
lägst 2,0 Mnkr för 2016.
2

Kommunstyrelsen beslutar att medel ur statsbidrag för stimulans av
bostadsbyggande reserveras i bokslutet 2016 för nyttjande 2017, på en
nivå som möjliggör ett ekonomiskt resultat för kommunen enligt punkt
1.

3

Kommunstyrelsen beslutar att 5,0 mnkr av statsbidrag för att täcka extra
kostnader kopplat till flyktingsituationen reserveras i bokslutet 2016 för
nyttjande 2017.
___

Deltar inte i beslut gällande punkten 1
Annika Hansson, S, Gabriella Carlsson, S, Erika Öhlin, S, Peter Grundström,
S, Birger Backlund, S och Jörgen Blom, V, deltar inte i beslut gällande
punkten 1.
_____
Bakgrund
Läget för 2017 är ansträngt. En försämring i skatteintäkter efter senaste
prognosen med knappt 6 mnkr jämfört med budget gör att kommunens
beredskap att klara budgetavvikelser är låg.
Vid kommunstyrelsens möte den 24 januari 2017 fick Kommundirektören i
uppdrag att till kommunstyrelsens möte den 8 februari lämna ett förslag på
reservation av medel från 2016 till 2017 ur statsbidragen för merkostnader
kopplat till flyktingsituationen respektive för stimulans av bostadsbyggande.
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Dnr 2017-000017

Budgetförutsättningar 2017 och 2018, reservation av
medel ur statsbidrag från 2016 till 2017
Bokslutet för 2016 behandlas formellt tillsammans med Årsredovisningen i
april månad. Vid styrelsens möte i januari beslutades att, i det fall det
ekonomiska resultatet är på en nivå som möjliggör en reservation av
outnyttjade delar av det statsbidrag som betalades ut under 2015 och som
avsåg att täcka merkostnader kopplat till flyktingkatastrofen under åren 2015
och 2016, skulle det vara möjligt att föra med sig delar av detta till
motsvarande ändamål under 2017.
I slutet av 2016 erhöll kommunen 5,2 mnkr i statsbidrag för att stimulera
bostadsbyggande. Ambitionen är att detta statsbidrag förs över till 2017 för
att kunna nyttjas till dess syfte. Men även i det här fallet behöver ett
preliminärt bokslut för 2016 först finnas på plats.
Det preliminära bokslutet visar på ett positivt resultat för 2016 med 11,9
mnkr. Detta innebär att balanskravet är uppfyllt (ett resultat där intäkterna
överstiger kostnaderna). Då det ekonomiska läget för 2017 är ansträngt, finns
det fog för att underlätta denna situation så mycket som möjligt. Barn- och
Utbildningsförvaltningen anger att deras ofinansierade merkostnader kopplat
till flyktingsituationen är någonstans mellan 2,5 och 3,5 mnkr för 2017.
Kommunen har även en skör budget för Ensamkommande flyktingbarn i år.
Kommunen har även överskott på lokaler som en gång var tänkta som HVBhem för ensamkommande barn, men där vi nu inte självklart har användning
för dessa lokaler oh dessutom saknar finansering av dem. Även SFI (Svenska
för invandrare) har ett känsligt ekonomiskt läge. Därför föreslås att 5,0 mnkr
av statsbidraget för kostnader kopplat till flyktingsituationen 2015 och 2016
förs över till 2017.
När det gäller stimulans av bostadsbyggande så har kommunen tydliga
ambitioner. Det finns dock möjlighet att söka motsvarande statsbidrag även
under 2017, och vi har ännu inte förbundit oss till några kostnader kopplat
till detta statsbidrag, varför vi föreslår att en reservation av detta statsbidrag
görs på en nivå som medger ett formellt ekonomiskt resultat för kommunen
2016 på 2,0 mnkr. Det innebär preliminärt att 4,9 mnkr för bostadsbyggande
förs över till 2017.
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Dnr 2017-000017

Budgetförutsättningar 2017 och 2018, reservation av
medel ur statsbidrag från 2016 till 2017
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 februari 2017
Kommunstyrelsen 24 januari 2017, § 3
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår att ordet ”flyktingkatastrofen” byts ut mot
”flyktingsituationen” i punkten 3.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att det redovisade resultatet för 2016 ska vara lägst 2,0 Mnkr för
2016. Kommunstyrelsen beslutar att medel ur statsbidrag för stimulans av
bostadsbyggande reserveras i bokslutet 2016 för nyttjande 2017, på en nivå
som möjliggör ett ekonomiskt resultat för kommunen enligt punkt
Kommunstyrelsen beslutar att 5,0 mnkr av statsbidrag för att täcka extra
kostnader kopplat till flyktingsituationen reserveras i bokslutet 2016 för
nyttjande 2017.
Till det har kommit förslag om att byta ut ordet ”flyktingkatastrofen” mot
”flyktingsituationen” i punkten 3.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon
på förslaget i övrigt.
Efter fråga på ändringen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Samtliga nämnder

Justerandes sign
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Dnr 2017-000040

Omdisponering inom beslutad investeringsram för
projektet specialsalar Ås skola
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av samhällsbyggnadsnämndens
beviljade investeringsutrymme. Cirka 1,7 mnkr omfördelas från
”Diverse behov barn- och utbildning” till ”Specialsalar Ås skola”.
_____________________________________________________________
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart
_____
I beslutad investeringsram för 2016-2017 finns 15 miljoner kronor avsatta
för att utöka Ås skola med tre klassrum med tillhörande grupprum, så
kallade basutrymmen, samt en lokal för trä- och metallslöjd.
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningstillstånd för tre
basutrymmen skola och en trä- och metallslöjdslokal 2016-04-14 samt att
investeringen, cirka 15 miljoner kronor, finansieras via
samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme.
Projekteringen är avslutad och upphandlingsprocessen är nu framme vid
tilldelningsbeslut. Inkomna anbud visar att slutsumman beräknas hamna på
totalt ca 16,7 miljoner kronor.
Underlag för beslut
Ordförandebeslut 26 januari 2017
Tjänsteutlåtande 26 januari 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C, yttrar sig.
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Dnr 2017-000040

Omdisponering inom beslutad investeringsram för
projektet specialsalar Ås skola
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällsbyggnadsnämnden föreslår
i ett ordförandebeslut att kommunstyrelsen beviljar omfördelning av
samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme. Cirka 1,7 mnkr
omfördelas från ”Diverse behov barn- och utbildning” till ”Specialsalar Ås
skola”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2017-000010

Gemensam rekryteringsstrategi för Räddningspersonal
i Beredskap, RiB
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun godkänner den framtagna rekryteringsstrategin
avseende Räddningstjänstförbundet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att utforma lämplig plan för att
tillgodose strategins intentioner
Bakgrund
Vid Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktionssammanträde 2016-03-08
beslutade direktionen att en rekryteringsstrategi för RiB-personal
(räddningstjänstpersonal i beredskap) ska utvecklas tillsammans med
medlemskommunerna.
Syftet med en gemensam rekryteringsstrategi är att skapa samsyn mellan
Räddningstjänstförbundet och medlemskommunerna om hur
rekryteringsarbetet ska bedrivas och vilken gemensam grundsyn som ska
finnas vid rekrytering av RiB-personal. Detta för att möjliggöra ett så
framgångsrikt rekryteringsarbete som möjligt, vilket krävs för att beslutad
beredskap på förbundets brandkårer ska kunna upprätthållas.
Underlag för beslut
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 1 februari 2017
Gemensam rekryteringsstrategi RiB, bilaga
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget.
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Dnr 2017-000010

Gemensam rekryteringsstrategi för Räddningspersonal
i Beredskap, RiB
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun
godkänner den framtagna rekryteringsstrategin avseende
Räddningstjänstförbundet. Kommundirektören får i uppdrag att utforma
lämplig plan för att tillgodose strategins intentioner.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jonas Törngren, kommundirektör
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-08
Kommunstyrelsen

Ks § 26

Dnr 2016-000181

Länstransportplan 2018-2029
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner nedanstående yttrande inför arbetet med
Länstransportplan 2018-2029 med följande tillägg;
I sista stycket under rubriken Nationella planen E14 läggs följande till;
- Viltstängsel mellan Krokom och Östersund bör utredas.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Revidering av Länstransportplan görs vart 4:e år. Vi har i nuvarande plan
väg Valne-Änge samt kurvan i Ede som vi bevakar, samt tre gång och
cykelvägar: Rödön (Silje-Häste), Dvärsätt ( Dvärsätt- Krokomsviken) och
Ås ( Skolan-Ösakurvan). Vi förväntar oss att planerade åtgärder genomförs.
Kommunen har genomfört två medborgardialoger inför revidering.

Nationella planen
Åtgärder som berör E14:
E 14 vid Ås och korsningen Åsbacken
Till följd av den utbyggnad som har skett i Ås-området under senare tid, en
kraftig ökning av trafikrörelser på grund av utbyggnad inom
industri/handels-området och nytt planerat bostadsområde är åtgärder för att
åstadkomma optimal trafiksäkerhet och framkomlighet av största vikt.
Möjlighet att ansluta till kollektivtrafiken kan erbjudas vid E-14 för
arbetspendlare, vilket kräver en säker övergång för oskyddade trafikanter.
Kommunen har vid upprepade tillfällen påtalat för Trafikverket att åtgärder
behövs i denna korsning.
De åtgärder som genomförts med mitträcken har inte löst något av
problemen.
En gång/cykel/skid/rid/skoterbro över E14 för att oskyddade trafikanter ska
kunna nå friluftsområdena vid Tysjöarna. Det är ett behov som har påtalats
under en längre tid och finns med i översiktsplanen för Södra Ås.
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Dnr 2016-000181

Länstransportplan 2018-2029
Behovet blir allt tydligare då Ås-bygden ökar sin befolkning.
Även åtgärder som gör att hastigheten efter E14 kan bibehållas eller höjas är
prioriterat. Viltstängsel mellan Krokom och Östersund bör utredas.
Korsningen Tängtorpet
Trafikmiljön är osäker. Kommunen efterlyser åtgärder med säkrare på- och
avfarter, samt möjlighet för oskyddade trafikanter att korsa E14.
Mittbanan
Kommunen framhåller vikten av att underlätta för pendlingstrafiken på ett ur
miljösynpunkt riktigt sätt. Fler hållställen i kommunen är av betydelse för
hela regionen. Åtgärder för att minimera antalet obevakade plankorsningar
bör prioriteras för att öka hastigheten och säkerheten efter Mittbanan.
Tågstopp Nälden
Krokoms kommun anser att ett tågstopp ska byggas i Nälden, som är ett
samhälle med många arbetstillfällen och möjligheter till bra boende. Det
finns förutsättning för orten att växa, vilket medför att det blir ett allt större
behov av pendlingsmöjligheter. Tågstopp Nälden är med i projekt
Mittstråket, samt prioriterat i ”Jämtlandsstråket” som ett strategiskt stopp i
stråket. Ett tågstopp i Nälden skapar tillväxt i hela regionen. Det innebär en
positiv påverkan på övrig kollektivtrafik. Ett klokt lokaliserat tågstopp i
Nälden är en helt avgörande nyckel för att positivt förändra och förbättra
kollektivtrafiken på väg väster om Krokom. Det uppenbara är att restiderna
lokalt till och från Nälden med kollektivtrafik kommer förkortas mycket.
Näldens station medför att restiden mer än halveras till Östersund, från 50
minuter till 23 minuter.
Inlandsbanan är också ett viktigt stråk i järnvägsnätet i länet, framförallt för
godstrafiken.
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Dnr 2016-000181

Länstransportplan 2018-2029
Länstransportplanen
Utifrån dialoger och genomgång av tidigare prioriteringar från kommunen
kommer nedan ett förslag till prioriteringar till Länstranports planen.
Förslaget kan komma att revideras när direktiven från departementet
kommer.
Grusvägspaket
Vi har 5470 km väg inom Krokoms kommun, varav 4850 km är grusväg.
Dessa behöver underhållas, inte bara bevaras. Detta för att kunna möjliggöra
arbetspendling för både studier, arbete samt för företagande i hela
kommunen. Skogsnäringen, turism och företagare är helt beroende av
fungerande vägnät.
Tjälsäkring, bärighetshöjande åtgärder och underhåll på det finmaskiga
vägnätet måste säkerställas och förbättras.
Det är av stor vikt att statens organisation för drift och underhåll fungerar i
hela landet ner på lokal nivå, för att vi ska ha framkomliga vägar både vinter
som sommar.
Krokoms kommun föreslår att Regionen tillsammans med Trafikverket ser
över hur regionen på bästa sätt kan få del av mer finansiella medel för att
upprusta grusvägarna. Kommunen efterlyser ett ”grusvägspaket” med kraftig
upprustning av grusvägarna, både med underhåll, bärighet och tjälsäkring.
Dessa vägar är kapillärer till de stora stråken, och är av stor prioritet. Det är
av största vikt att dessa vägar kan nyttjas året om. Vissa strategiska avsnitt
av grusvägarna har särskilt stora behov och ska prioriteras.
Kanske kan ett EU-projekt upprättas avseende framkomlighet och bärighet
inom vägnätet i kommunen och länet.
Även prioriterade stråk med belagda vägar för olika näringar behöver rejält
underhåll, p g a framförallt tjällossningsskador, för att möta framtiden med
större och tyngre fordon på våra vägar.
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Dnr 2016-000181

Länstransportplan 2018-2029
Statliga vägar –Prioriteras enligt nedan.
Åkersjön –Bakvattnet-Häggsjövik väg 689 Sträckan Åkersjön –
Häggsjövik utgör ett turiststråk och är under vissa perioder mycket
svårframkomlig. En möjlighet är att etappindela, med sträckan Åkersjön –
Bakvattnet eller Bakvattnet –Häggsjövik, med breddning och beläggning.
Rönnöfors –Landön väg 686 Vägen är smal och har låg standard, den
trafikeras av linjetrafik, skolbilar och företag (är prioriterad av
skogsnäringen). Vissa åtgärder är gjorda för förbättring av bärighet.
Trångsviken-Slåtte Väg 670 Vägen är en smal och krokig grusväg. Kräver
åtgärder för bärighet, breddning och beläggning.
Näversjön-Kälom- Offerdalsberg väg 748 Vägen är mycket
svårframkomlig, oframkomlig vissa tider, tung trafik från företag trafikerar.
Kräver åtgärder för bärighet, breddning och beläggning. Binder ihop väg 340
och väg 339.
Nyhemsvägen 744.1 Smal, hårt trafikerad väg med många fotgängare och
cyklister. Behov av breddning och trottoar.
Rödön- Ytterån väg 614 Hårt trafikerad med resande till/från flygplatsen.
Behov av breddning och byte av beläggning på vissa sträckor.
Järnvägsövergången i centrala Nälden väg 666 är idag en trafikplats med
stor risk för olyckor. Kollision mellan tåg och vägfordon har inträffat och har
många gånger varit mycket nära att ske.
Ett helhetsgrepp för centrala Nälden med tågstopp och säkrad
järnvägsövergång/undergång för personbil, yrkestrafik och kollektivtrafik,
samt underhåll är prioriterad, för att få ett fungerande samhälle.
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Länstransportplan 2018-2029
Gång och cykelvägar
Tängvägen väg 613, Smal, mörk väg ,mycket trafikerad av både fotgängare,
bl a många skolbarn, cyklister, bilar och linjetrafik. Utgör ett stråk mellan Ås
och Birka. Det finns även behov av en översyn av korsning mot väg 610 och
behov av gång-cykelbana för oskyddade trafikanter. Många samtal och
skrivelser har kommit till kommunen angående denna väg. Den fanns med
som prioriterad i förra revideringen av Länstransportplan men kom inte med.
Rödön väg 609 Gång/cykelvägen bör fortsätta mot brofästet från Silje. GC
väg Silje –Häste finns i nuvarande plan. Det finns ett stort önskemål från
Rödön, som nått kommunen via namnunderskrifter att gång-cykelvägen ska
börja redan vid brofästet. Vägen är hårt trafikerad bland annat från
Flygplatsen mot Åredalen. Skolbarn och skolbilar rör sig efter vägen. Behov
av hastighetssänkande åtgärder tex fartkamera.
Ås Ösabacken –E14 Gång- cykelvägen som finns i nuvarande plan bör
förlängas ända ut till Tängtorpet och parallellvägen mot Sandnäset för att så
småningom kunna knyta ihop cykelvägar i ett längre stråk.. Mycket
trafikerad väg. Skolbarn och linjetrafik rör sig efter vägen.
Området från Ås mot Dvärsätt är också, i kommunens planer utpekat som
områden avsedda för omfattande bostadsbebyggelse.

Övrigt
Kommunen vill understryka vikten av bra löpande drift och
underhållsåtgärder.
Framkomliga vägar är av största vikt för våra näringar i kommunen och
betyder mycket för hela regionens framtid.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 januari 2017
Bruttolista efter medborgardialog och tidigare prioriteringar.
Skogsindustrins behov av väginvesteringar
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Länstransportplan 2018-2029
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår att följande läggs till i sista stycket under rubriken
Nationella planen E14; - Viltstängsel mellan Krokom och Östersund bör
utredas.
Maria Söderberg, C, Gabriella Carlsson, S, och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan på förslaget i
övrigt.
Beslutsgången godkänns
Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Region Jämtland Härjedalen, inklusive prioriteringar
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare, inklusive prioriteringar
Anne Dahlgren, stadsarkitekt, inklusive prioriteringar
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Integrationsstrategi
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar integrationsstrategin i sin helhet med följande
ändring i punkt 1.3 stycke 2. Första meningen skall vara:
”Valet att prioritera ökat deltagande i arbetslivet görs utifrån att det är
avgörande både för kommunens ekonomi, kommunens möjlighet till
kompetensförsörjning och för den enskildes livskvalitet och vilja att bo
kvar i kommunen.”
Kommunstyrelsens beslut
1 Handlingsplanen (punkt 1.4 och framåt) lyfts bort från beslutet och
kommundirektören ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
den 22 mars med information om handlingsplanen kopplad till
integrationsstrategin.
Bakgrund
Integrationsstrategin skall beskriva Krokoms kommuns inriktning för
integrationsarbete och tydliggöra vilka områden som skall prioriteras för att
stärka integration mellan befintliga och nya kommunmedborgare. Strategin
ska ge vägledning och stöd vid beslut och prioritering av befintliga resurser.
Handlingsplanen är en tjänstemannafråga där strategin kopplas till direkta
aktiviteter och ansvar med målsättning att förverkliga strategins innebörd.
Kommundirektören ansvarar för handlingsplaner varför den lyfts bort från
det politiska beslutet men kommuniceras vid kommunstyrelsens
sammanträde så att det finns möjlighet att komma med synpunkter innan
fastställande.
Underlag för beslut
Integrationsstrategi i Krokoms kommun, bilaga.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, och Andreas Karlsson, C, yttrar sig.
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Integrationsstrategi
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar integrationsstrategin i sin helhet med följande ändring i punkt 1.3
stycke 2. Första meningen skall vara: ”Valet att prioritera ökat deltagande i
arbetslivet görs utifrån att det är avgörande både för kommunens ekonomi,
kommunens möjlighet till kompetensförsörjning och för den enskildes
livskvalitet och vilja att bo kvar i kommunen.” Kommunstyrelsen beslutar att
handlingsplanen (punkt 1.4 och framåt) lyfts bort från beslutet och
kommundirektören ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen den
22 mars med information om handlingsplanen kopplad till
integrationsstrategin.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Jonas Törngren, kommundirektör
Kommunstyrelsens presidium 27 februari 2017
Kommunstyrelsen 22 mars 2017
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Medborgarförslag - Webb-TV från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.
Bakgrund
Medborgarförslaget föreslår att Radio Krokoms sändningar från kommunfullmäktige kompletteras med webb-tv samt att webbsändningarna sparas på
kommunens hemsida och finns tillgängliga för kommunens invånare i
efterhand.
Svar på medborgarförslaget
Försök med webb-TV-sändningar från kommunfullmäktige skedde för ett
antal år sedan men avbröts. Sedan dess har tekniken utvecklats. Några
kommuner i länet har webb-TV från sina fullmäktigesammanträden.
Kostnaderna för dessa varierar mellan 10000 – 40000 kr per sammanträde.
Vi håller med förslagsställaren att det är viktigt att vi möjliggör för
kommunens invånare att kunna följa fullmäktige-sammanträdena. Radio
Krokom sänder våra sammanträden och många invånare lyssnar på dessa
sändningar. På kommunens hemsida finns en länk till sändningen. Man kan
även lyssna på dessa i efterhand på Radio Krokoms hemsida. Arbete pågår
för att möjliggöra lyssning ärende för ärende i efterhand.
Vi kommer att fortsätta utreda kostnader samt tekniska förutsättningar för
webb-TV. I nuläget fyller Radio Krokoms sändningar från
kommunfullmäktige-sammanträdena funktionen att kunna följa våra
sammanträden utan vara på plats.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Gabriella Carlsson, S, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med text som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget.
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Medborgarförslag - Webb-TV från kommunfullmäktige
Beslutsgång (forts)
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag - Folkomröstning om saltning av
vägar i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med nedanstående
motivering.
Bakgrund
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att Krokoms
kommun folkomröstar om saltning av kommunens vägar.
Motivering till avslag
Denna vinter har Trafikverket börjat salta E14 genom Krokoms kommun.
Detta har inte skett tidigare. Reaktionerna mot saltningen har varit, och är,
omfattande. Många är, liksom förslagsställaren, starkt kritiska mot att vägsalt
har börjat användas.
Tidigare har halkbekämpningen på våra vägar sköts genom plogning,
isrivning och spridande av sand på ett fullt acceptabelt sätt. Det finns inga
övertygande bevis för att saltspridning ökar trafiksäkerheten i tidigare
saltfria områden. Däremot kan vi konstatera att saltningen leder till negativa
konsekvenser på miljön och ökar risken för viltolyckor.
Inom Krokoms kommun finns ett brett politiskt stöd för att vägarna även i
fortsättningen ska vara saltfria. Vi har från kommunens sida därför agerat
getemot Trafikverket och understrukit att vi anser att kommunen bör vara
saltfri även framöver. Företrädare för Motormännen i länet har dessutom
överklagat den utökade vägsaltningen denna vinter.
Det är Trafikverket som beslutar om vilka vägar som ska saltas. Kommunen
har ingen beslutsrätt på detta område. Trafikverket hävdar att salt är den
bästa metoden för halkbekämpning och att man kommer att fortsätta med
denna metod. Några övertygande bevis har verket dock inte lämnat.
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Medborgarförslag - Folkomröstning om saltning av
vägar i Krokoms kommun
Från Krokom kommer vi att fortsätta våra påtryckningar gentemot
Trafikverket om att ingen saltning av E14 genom kommunen bör ske. För
detta känner vi ett starkt stöd från medborgarna i kommunen. Vi är
övertygade om att en folkomröstning också tydligt skulle visa detta.
Hade kommunen haft beslutsrätt i frågan skulle ingen saltning av E14 ha
kommit till stånd. Vi delar alltså förslagsställarens syn på vägsaltet i sak,
men avslår förslaget om att anordna en särskild folkomröstning i frågan. En
sådan skulle bli mycket kostsam – det handlar om hundratusentals kronor utan att ändra på någonting i sak. Däremot kommer vi att fortsätta
opinionsbildningen för att Krokom åter ska bli en saltfri kommun.
Underlag för beslut
Utlåtande 30 januari 2017
Medborgarförslag 23 november 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget som föreslår avslag till
medborgarförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Motion - Återinför personliga ombud
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen utifrån den ekonomiska kostnaden.
___________________________________________________________
Reservation
Annika Hansson, S, Gabriella Carlsson, S, Erika Öhlin, S, Peter Grundström,
S, Birger Backlund, S och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån
för eget förslag.
_____
Bakgrund
Socialnämnden har fått en motion daterad 2016-02-24 med förslag att
Krokoms kommun återinför personliga ombud genom att återuppta
samarbetet med de andra kommunerna i regionen som har personliga ombud.
Verksamheten med Personligt ombud riktar sig till personer med långvarig
och omfattande psykisk funktionsnedsättning, som har behov av särskilt stöd
för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.
Ett Personligt ombud arbetar på uppdrag av klienten och fungerar som ett
redskap för att stärka klienten till att få bättre tillit till sig själv och därmed få
bättre kontroll och makt över den egna vardagen. Personliga ombud har även
ansvar för att rapportera och uppmärksamma systemfel inom vård- och
omsorgssektorn.
Det finns personliga ombud i 245 kommuner, vilket motsvarar 84 procent av
landets kommuner. I länsstyrelsernas årsrapporter till Socialstyrelsen har
framförts att verksamheten på många håll har fått en fast förankring och att
kommunerna numera ser den som en etablerad del av vad som förväntas
finnas i en kommun.
En förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med
Personligt ombud (SFS 2013:522) trädde i kraft den 1 augusti 2013.
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Motion - Återinför personliga ombud
Summan för stadsbidraget är 302 400 kronor för en heltidstjänst och söks via
Länsstyrelsen. Syftet med bidraget är att kommunerna ska ges möjlighet att
utveckla denna verksamhet som vänder sig till en sårbar grupp i samhället.
Många ombud (80 procent) uppger till Socialstyrelsen, att de flera gånger
rapporterat brister i vård- och omsorgssystemet. Sammantaget handlar
bristerna om bemötande och värderingar, myndigheternas organisations- och
strukturbrister, tillgänglighet till psykiatrisk vård och brister i samordnade
insatser.
Socialstyrelsens utvärdering av verksamheten visar på att klienterna har flera
områden som de behöver stöd i och det som efterfrågas främst är stöd i
kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården samt i frågor om
ekonomi. Klienterna har genom kontakt med ombud nu funnit lösningar
inom fler problemområden jämfört med tidigare. Utvärderingen av
verksamheten, som slutfördes 2014, visar att den är välfungerande och till
stor nytta för klienterna genom att deras livssituation förbättras.
I Jämtlands län finns idag Personliga ombud i följande kommuner:
•
•
•
•

Östersund (3,3 tjänster),
Åre (½ tjänst)
Strömsund (½ tjänst)
Härjedalen (½ tjänst)

Verksamheten är organiserad under Östersunds kommun. Krokoms kommun
har tidigare haft Personligt ombud på ½ tjänst men socialnämnden tog 2012
beslut om att avveckla verksamheten.
Om Krokoms kommun beslutar att återinföra Personligt ombud görs en
intresseanmälan till Östersunds kommun. De kommer i sin tur att anställa ett
Personligt ombud på 50 procent och ombesörja allt praktiskt för att sedan
fakturera Krokoms kommun. De kommer då att ha fullt arbetsgivaransvar för
det Personliga ombudet. Ekonomiskt stöd för verksamheten kan sökas via
Länsstyrelsen och uppgår till 151 200 kronor för en halvtidstjänst.
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Motion - Återinför personliga ombud
Den totala summan för att återinföra Personligt ombud kommer att bli 108
000 kronor för Krokoms kommun och kommer att faktureras av Östersunds
kommun som driver verksamheten.
Regeringen har infört stadsbidrag för Personliga ombud i syfte att
kommunerna ska bedriva och utveckla verksamheten, dock finns inget krav i
lagstiftningen på att en kommun ska tillhandahålla Personligt ombud.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 december 2016
Motion - Återinförande av verksamheten personliga ombud 24 februari 2016
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och att
kommunen i samarbete med Östersunds kommun inför personliga ombud.
Erika Öhlin, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen utifrån den ekonomiska kostnaden. På mötet har kommit
förslag om att kommunfullmäktige bifaller motionen och att kommunen i
samarbete med Östersunds kommun inför personliga ombud.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller förslaget om att kommunfullmäktige avslår
motionen utifrån den ekonomiska kostnaden.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Remiss - Ansökningar om bygdeavgiftsmedel 2017
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att 2017 års allmänna bygdemedel fördelas
och prioriteras i enlighet med förslaget med följande ändring; I ärende
med diarienummer 7620-2016 ändras notering under anteckningar till
”Avslag i brist på medel”.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarar för ansökningar om
bygdemedelsbidrag för föreningar inom Krokoms kommun. Efter
registrering, diarieföring och sortering på Länsstyrelsen skickas
ansökningarna till Krokoms kommun. Hos kommunen bereds ansökningarna
av tjänstemän inom enheterna Näringsliv, Kultur och Fritid.
Ansökningarna följs upp med kontakt mellan kommunens tjänstemän och
ansökande förening för förtydliganden rörande ansökningarna. Under
beredningen stäms ansökan av mot Länsstyrelsens policy och kriterier.
Hänsyn tas också gentemot om den sökande fått beviljade medel tidigare år
och vart geografiskt den sökande finns i förhållande till berört
vattenregleringsområde. Ansökningarna kan både beviljas, avslås eller
minskas. Vid minskning av summan förtydligas vad bidraget är avsett för
eller om hela projektet minskas.
Den totala summan för ansökta bidrag är 8 210 796 kr och den totala potten
att fördela är på 2 275 720.
Den slutliga prövningen av kommunstyrelsens föreslagna fördelning görs av
Länsstyrelsen.
Underlag för beslut
Bilaga 1. Översikt av fondtilldelning samt sökta bidrag i respektive fond och
område
Bilaga 2. Sammanställning av 2017 års ansökningar och förslag till
fördelning
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Remiss - Ansökningar om bygdeavgiftsmedel 2017
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Lena Persson, KD, förslår att kommunstyrelsen i ärende med diarienummer
7620-2016 ändrar notering under anteckningar från ”Ansökan understiger
10.000 kr” till ”Avslag i brist på medel”.
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att 2017 års allmänna bygdemedel fördelas och prioriteras i enlighet
med förslaget.
På mötet läggs förslag om att kommunstyrelsen i ärende med diarienummer
7620-2016 ändrar notering under anteckningar till ”Avslag i brist på medel”.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon
på ärendet i övrigt.
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
Länsstyrelsen i Jämtlands län, inklusive bilagor 1-2
Andreas Eriksson, fritidsamordnare, inklusive bilagor 1-2
Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare, inklusive bilagor 1-2
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Remiss - Återbostadisering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner remissyttrandet, Återbostadisering, daterat den
2 februari 2017.
_____________________________________________________
Bakgrund
Kommunen har fått möjlighet att yttra sig i promemoria om återbostadisering.
Promemorian har utarbetats av en arbetsgrupp inom Näringsdepartementet, som
föreslår en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen som innebär att
utformnings- och egenskapskraven på bostäder som tillkommer genom ändrad
användning av utrymmen i flerbostadshus ska ställas med utgångspunkt i
utformningen och egenskaperna hos befintliga bostäder i huset.
Nybyggnadsreglerna ska därmed inte tillämpas vid byggnadsnämndens
prövning av dess ärenden. Förslaget utgör svaret på ett uppdrag att utarbeta
författningsförslag som underlättar så kallad återbostadisering.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, Maria Söderberg, C, och Jan Runsten, MP, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner remissyttrandet.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Regeringskansliet, remissyttrandet
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Revisionsrapport - Rutiner för diariehantering hos
kommunstyrelsen och socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport - Rutiner för
diariehantering.
___
Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i
anslutning till respektive rekommendation:
•

Genomför regelbundna och systematiska uppföljningar av att gällande
lagar och rutiner efterlevs avseende hantering av e-post.

Under ledning av kanslichefen kommer kommunens registrator- och
sekreterargrupp se över på vilket sätt detta bäst kan göras. Ett första steg är
att förankra dokumenthanteringsplanen med tillhörande handbok för e-post
och valda delar i kontorshandboken hos medarbetarna och de
förtroendevalda.
•

Upprätta rutiner för att säkerställa att de styrdokument som hålls
tillgängliga på intranätet är ändamålsenliga, aktuella och
kvalitetssäkrade. Exempelvis dokumentet "e-postregler för Krokoms
kommun".

Under 2017 kommer kommunens registrator- och sekreterargrupp under
ledning av kanslichefen ta fram kommunövergripande rutiner.
•

Justerandes sign

Säkerställ att samtliga ledamöter och medarbetare erbjuds tillräcklig
introduktion och utbildning avseende hanteringen av allmänna
handlingar.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000286

Revisionsrapport - Rutiner för diariehantering hos
kommunstyrelsen och socialnämnden
En gång per år bjuds alla medarbetare in för utbildning i allmänna handlingar
och på intranätet finns information om allmänna handlingar som samtliga
kan ta del av. Dock är det inte tillräckligt och kommunens registrator- och
sekreterargrupp kommer ta fram en årsplanering för utbildning till de
förtroendevalda och medarbetarna samt en planering för utbildning och
information under introduktionsperioden.
De rekommendationer som revisionsrapporten anger är alla
förbättringsområden som behöver prioriteras under 2017.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 januari 2017
Revisionsrapport Rutiner för diariehantering
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, och Andreas Eriksson, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner svar på revisionsrapport - Rutiner för diariehantering.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Britt Carlsson, ordförande kommunrevisionen
Kjell Pettersson, Deloitte
Mattias Holmetun, Deloitte
Kommunikation för utlägg på webben

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000004

Ramavtal 2018, Gemensamma nämnden för
upphandling (GNU)
Kommunstyrelsens beslut
1 Krokoms kommun ska vara med i samtliga upphandlingar som framgår
av ramavtalslistan, dokument bilaga 1.
2

Kommunstyrelsen beslutar om riktlinje över vad som anses vara en bra
upphandling. Vad det finns för olika aspekter att bevaka för att
upphandlingarna ska bli så fördelaktiga som möjligt för Krokoms
kommun.

3

Kommunen ska särskilt bevaka följande upphandlingar:
-

Utskrift och distribution av kundfakturor

-

Konferensanläggningar

-

Rekryteringsstöd

-

Tolkförmedling

-

Drivmedel, stationstankning

-

Kopieringstjänster

-

Livsmedel

Inköps- och upphandlingssamordnaren ska, i god tid innan de olika
upphandlingarna ska ske, skicka ut det gamla förfrågningsunderlaget
samt uppgift om vem eller vilka som var sakkunniga vid förra
upphandlingen till Kommunstyrelsens presidium.
Inför upphandlingen av livsmedel ska en referensgrupp med politiker
utses.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000004

Ramavtal 2018, Gemensamma nämnden för
upphandling (GNU)
Bakgrund
Berg-, Bräcke-, Härjedalen-, Krokom-, Ragunda-, Strömsund-, Årerespektive Östersunds kommuner ingår i GNU – gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan. Samarbetet innebär att det gemensamma
Upphandlingskontoret gör de ramavtalsupphandlingar som GNU önskar.
Varje år skickar GNU via Upphandlingskontoret ut en ramavtalslista över
aktuella upphandlingar som är på gång. (Det är med andra ord inte fråga om
samtliga ramavtalsupphandlingar som Upphandlingskontoret genomför).
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om Krokoms kommun ska delta i
upphandlingarna på listan eller inte.
KLG – Kommunledningsgruppen har gått igenom ramavtalslistan och
rekommenderar Kommunstyrelsen att godkänna den. Beslutet ska meddelas
Upphandlingskontoret senast den 28 februari 2017.
Underlag för beslut
Bilaga 1. GNU´s ramavtalslista över planerade upphandlingar till och med
2018.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jan Runsten, MP, Björn Hammarberg, M, Jörgen Blom, V, Maria Söderberg,
C, och Gabriella Carlsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun ska
vara med i samtliga upphandlingar som framgår av ramavtalslistan,
dokument bilaga 1. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinje över vad som
anses vara en bra upphandling. Vad det finns för olika aspekter att bevaka
för att upphandlingarna ska bli så fördelaktiga som möjligt för Krokoms
kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000004

Ramavtal 2018, Gemensamma nämnden för
upphandling (GNU)
Beslutsgång (forts)
Kommunen ska särskilt bevaka följande upphandlingar: Utskrift och
distribution av kundfakturor, Konferensanläggningar, Rekryteringsstöd
Tolkförmedling, Drivmedel, stationstankning, Kopieringstjänster, Livsmedel
Inköps- och upphandlingssamordnaren ska, i god tid innan de olika
upphandlingarna ska ske, skicka ut det gamla förfrågningsunderlaget samt
uppgift om vem eller vilka som var sakkunniga vid förra upphandlingen till
kommunstyrelsens presidium. Inför upphandlingen av livsmedel ska en
referensgrupp med politiker utses.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Upphandlingskontoret Östersund
Linda Näsén, Inköps- och upphandlingssamordnare, Krokoms kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000293

Medborgarlöften
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar Medborgarlöfte tillsammans med polisen, för
2017.
______
Bakgrund
Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det
brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en lokal
kartläggning som har gjorts under våren och hösten 2016. En lägesbild har
tagits fram genom underrättelser, medborgardialoger och medarbetarsamtal.
Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafiksäkerhet, ungdomar och
stöld/inbrott prioriterats. Medborgarna vill ha en synligare polis och det har
polisen tagit i beaktande när de har tagit fram sina löften.
Vid dagens möte undertecknas Medborgarlöfte tillsammans med polisen, för
2017.
Deltar gör Christer Höglund, kommunpolis och Helena Hroh, ledningsbefäl
för Åre och Krokom polisstationer.
Underlag för beslut
Medborgarlöfte
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsen antar Medborgarlöfte
tillsammans med polisen, för 2017.
Björn Hammarberg, M, Jörgen Blom, V, Jan Englund, SD, och Jan Runsten,
M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att kommunstyrelsen antar Medborgarlöfte
tillsammans med polisen, för 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000293

Medborgarlöften
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare

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:

Justerandes sign

Delegat

1

Dnr KS 16/309
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Yttrande om
kameraövervakning med drönare, dnr 211-8544-16

Ks ordf

2

Dnr KS 17/029
Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Yttrande om
kameraövervakning med drönare, dnr 211-297-17

Ks ordf

3

Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Yttrande om Ks ordf
kameraövervakning med drönare, dnr 2112-43005-2016

4

Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Yttrande om Ks ordf
kameraövervakning med drönare, dnr 2112-42180-2016

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000027

Delegationsbeslut
Dnr KS 17/035
5 Ordförandebeslut i samråd med presidiet, Kommunens
firmatecknare fr o m 23 januari 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks ordf
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Dnr 2017-000028

Meddelanden
1

2

3

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: rekommendation för att stärka
utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid,
meddelande från styrelsen 170120, nr 3/2017
Dnr KS 16/004
Region Jämtland Härjedalen: reviderad hjälpmedelspolicy med flera
styrdokument, protokollsutdrag Sociala vård- och omsorgsgruppen
161216,
§ 51
Dnr KS 17/001
Migrationsverket: information 170116 om avveckling av boenden

Dnr KS 17/008
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 170117 och
170123
_____
4

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. Kommer till barn- och
utbildningsnämndens presidium den 7/2 och borde då komma
till fullmäktige 27/4.
Dnr KS 16/075
Motion – Återinförande av verksamheten personliga ombud.
Motionen remitteras till socialnämnden för besvarande 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.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
7

8

9

Dnr KS 2016/165
Motion – Pilotprojekt, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för svar i fullmäktige senast i
juni 2017. Personalchef och socialchef har fått i uppdrag att ta fram
faktaunderlag tillsammans med andra kommuner.
Dnr KS 2016/204
Medborgarförslag – Säker lekplats i Aspås. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet
senast i mars 2017.
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
10 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
11 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
12 Motion – Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för svar i fullmäktige
senast juni 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2016/213
13 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. Till budgetberedningen
först
Dnr 2016/222
14 Medborgarförslag – Laddstationer för mobiltelefoner, samlingsplats
Magneten. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/224
15 Medborgarförslag – Möjlighet att använda e-legitimation i
kommunens verksamheter i större utsträckning. Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017. Kanslichef och ekonomichef har i uppdrag att svara
till presidiet den 27/2 och kommunstyrelsen 22/3.
Dnr 2016/223
16 Medborgarförslag – Laddningsmöjligheter för elbilar i Krokoms
centrum. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
mars 2017.
Dnr 2016/218
17 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. Kanslichef – Samiskt förvaltningsområde, svar till
presidiet 27/2, kommunstyrelsen 12/4 och fullmäktige 27/4.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2016/166
18 Medborgarförslag – Mötesplatser för ungdomar i centrala Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande
i fullmäktige senast i april 2017.
Dnr 2016/229
19 Medborgarförslag – Elevhem för Krokoms kommuns gymnasieelever.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast i april 2017. Kanslichef tillsammans med
fastighetschef svarar till presidiet27/2 kommunstyrelsen 12/4 och
fullmäktige 27/4.
Dnr 2016/232
20 Motion – Ta fram en fördjupad översiktsplan över Krokomsområdet.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
kommunfullmäktige senast i juni 2017. Stadsarkitekt svarar till
presidiet 11/4, kommunstyrelsen 4/5, fullmäktige 14 juni.
Dnr 2016/237
21 Motion – Omlokalisering av kommunala verksamheter. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige
senast i juni 2017. Kommundirektör och kanslichef svarar till
presidiet den 11/4, kommunstyrelsen 4/5 och fullmäktige 14 juni.
Dnr 2016-299
22 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
23 Motion - Sanering av kisaska. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast i november
2017. Bygg- och miljönämnden svarar i samverkan med
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2016-236
24 Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter.
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016-243
25 Medborgarförslag - Gång- och skidbro över E14
(Brittsbo/Tysjöarna). Medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016-247
26 Medborgarförslag - Fotbollsplan ovanpå dagvattenanläggningen på
Sånghusvallen. Medborgarförslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017.
Dnr 2016-253
27 Medborgarförslag - Aktualisera och lyft upp snöskoterfrågan i Krokoms
kommun. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande i fullmäktige senast i juni 2017. Fritidssamordnare till
presidiet den 11/4, kommunstyrelsen 4/5 och fullmäktige 14 juni.
Dnr 2016-263
28 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. Till barn- och
utbildningsnämnden den 21/2 eller 21/3. Borde komma till
fullmäktige 27 april.
Dnr 2016-265
29 Medborgarförslag - Uppföljning av konsekvenser av
skolnedläggningen i Ytterån. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017. Till barn- och utbildningsnämnden den 21/2 eller
21/3. Borde komma till fullmäktige 27 april.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2016-255
30 Medborgarförslag - Kommunala feriejobb på fler lov än bara
sommarlovet. Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden
som själv beslutar i ärendet senast i april 2017. Planeras till
socialnämnden i mars/april
Dnr 2016-270
31 Initiera ett bygge av kulturhall i Krokoms kommun.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande
i fullmäktige senast i juni 2017.
Dnr 2016-200
33 Medborgarförslag - Användning av befintliga lokaler och moduler
Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som
själv beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016-272
33 Gång- och cykelbro mellan campingen och Strandvägen, Krokom.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv
beslutar i ärendet senast i juni 2017.
Dnr 2016-284
34 Trapp till bassängen Änge badhus. Medborgarförslaget remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
februari 2017.
Dnr 216-282
35 Folkomröstning om saltning av vägar i Krokoms kommun.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande
i fullmäktige senast i februari 017.
Dnr 2016-215
36 Modernt föräldraskap. Medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande i kommunfullmäktige senast i
juni 2017. Till barn- och utbildningsnämnden den 21/2 eller
21/3. Borde komma till fullmäktige 27 april.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000026

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Dnr 2016-289
37 Webb-TV från kommunfullmäktige. Medborgarförslaget remitteras
till fullmäktiges presidium för besvarande i fullmäktige senast i
februari 2017.
Dnr 2016-294
38 Gratis busskort till alla nyanlända/flyktingar. Medborgarförslaget
remitteras till socialnämnden som själv beslutar i ärendet senast i
april 2017. Planeras till socialnämnden i mars/april
_____
Pågående revisionsrapporter
2

Dnr 2016-286
Revisionsrapport – förstudie av kommunens engagemang och
ägande i Torsta – Rösta. Rapporten har gått till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande och till kommunstyrelsen
för kännedom. Svar önskas senast den 31 mars 2017.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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